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 تقدمي
     

يهدف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية كما جاء يف 
نظامه األساسي إىل إجراء الدراسات والبحوث الالزمة ملمارسة النشاطات االقتصادية 

وكذلك توفري , واملالية واملصرفية يف الدول اإلسالمية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
. غلني يف جمال التنمية بالدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنميةوسائل التدريب للمشت

ويقوم املعهد ضمن أنشطته يف جمال البحوث بتوجيه عدد منها للموضوعات اليت تتناول 
التجارب التطبيقية يف جمال االقتصاد اإلسالمي واملصارف اإلسالمية واألنشطة املالية 

 .يةاألخرى مثل أعمال شركات التأمني اإلسالم
 

عاصرة اليت عين املعهد بدراستها بني التجارب االقتصادية واملالية واإلسالمية املومن 
ومنذ عدة قرون وأعمال التأمني تشهد , ه إذ إن.جتربة العمل بنظام التأمني التعاوين اإلسالمي

حىت أصبحت اجلزء املكمل لكل , تغريا ملحوظا تبعا لتطور األنشطة االقتصادية وتشعبها
مبا فيها , كما تشعبت أعمال التأمني لتشمل التأمني على مناحي عدة,  اقتصادينشاط

مث إن التأمني قد تطور كغريه من األنشطة االقتصادية يف كنف النظم . التأمني على احلياة
واستوردته اتمعات اإلسالمية يف هذه الصورة التقليدية اليت ال تتفق , االقتصادية الغربية
 .ة اإلسالميةوقوانني الشريع

 

فقد أخضع علماء املسلمني , وملا للتأمني من أمهية يف احلياة االقتصادية للمجتمع املسلم
صورة التأمني املستوردة من الغرب للبحث والتدقيق الفقهي الرصني بغرض التوصل لصورة 

كما هو حادث اآلن يف عقود التأمني , مثلى لعقد تأمني ال تشوبه شائبة الربا أو الغرر
وقد أمثرت . املستوردة اليت ميكن تسميتها عقود التأمني التقليدية يف مقابل التأمني اإلسالمي

هذه اجلهود الفقهية نظام التأمني التعاوين اإلسالمي الذي ثبتته شركات التأمني اإلسالمية 
 .كبديل إسالمي للتأمني التقليدي

 

تقومي جتربة التحول : ني بالسودانقطاع التأم" ويسر املعهد أن ينشر هذه الدراسة بعنوان 
 اليت يركز فيها الباحث على , "من النظام التقليدي إىل التأمني اإلسالمي
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 .ما مت من جتربة عملية يف التحول حنو العمل بنظام التأمني التعاوين اإلسالمي يف السودان
 
 

 .واهللا من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل
 
 

 مي للبحوث والتدريبمدير املعهد اإلسال
 

 معبد علي اجلارحي. د
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 المقدمة
 

 
 

وازدادت أهميته مع , يعتبر قطاع التأمين مكونا أساسيا في القطاع المالي لكل اقتصاد

وأصبح التأمين جزءا مكمال للنظام , التوسع في أعمال التأمين والتعامل مع شرآاته

لمتداولة لديه ومن حيث الموارد بل وال يقل عند أهمية من حيث األصول ا, المصرفي

آما . بخاصة السيولة التي استطاعت شرآات التأمين الوصول إليها وجمعها, المالية

تطورت فنيات وأساليب عمل التأمين فظهرت أعمال إعادة التأمين والشرآات التي تقدم 

 .الخدمات المتصلة بها
 

 النشاط و إمكانية تحويله إلى لهذا" الجوانب القانونية واإلدارية " لذلك جاء اختيار 

ووقع االختيار على هذا , نظام تأميني يعمل وفق األسس اإلسالمية ليكون موضوع البحث

الموضوع آذلك ألن الدول اإلسالمية التي عملت على إصالح القطاع المالي ليتوافق 

عمله مع المنهج المالي اإلسالمي اهتمت أآثر بإصالح القطاع المصرفي وأعطته 

أما قطاع التأمين فقد ظل في معظم األحيان يعمل وفق األطر القانونية . ولويةاأل

وحتى في البلدان التي . والمؤسسية الموروثة القائمة على التعامل الربوي المحض

أجرت بعض التعديالت في نظمها المالية لتطهيرها من المعامالت الربوية ظلت نظمها 

آل ذلك بسبب . لتقليدية المحلية منها واألجنبيةالمصرفية تتعامل مع شرآات التأمين ا

 .غياب المؤسسات التي تقدم خدمات التأمين اإلسالمي
 

فهناك من . فقد أثير جدل آثير حول الرأي الفقهي في مسألة التأمين, ومن جانب آخر

وهناك من ذهب إلى تحريمه , علماء المسلمين من أجاز التأمين مطلقا وبمختلف إشكاله

وفريق ثالث يرى أن ال بأس بالتأمين شريطة خلوه من إشكال , تلف صورهشرعا وبمخ

آما وأن هنالك من يدو إلى التأمين التعاوني التبادلي الذي , الربا والقمار والرهان والغرر

فجاء . وأن تكون فوائض التأمين لحملة الوثائق, يقوم على أساس التبرع بأقساط التأمين

 .س النظرية للتأمين اإلسالمياختيار الموضوع لمعرفة األس
 

من األسباب التي دعت الختيار هذا الموضوع الخطوات العملية الجادة التي , وأخيرا

 بدأتها السلطات المالية الرسمية بالسودان لجعل أعمال التأمين هناك تقوم على 
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األسس الشرعية اإلسالمية فقد أصدت الجهات المعنية هناك توجيهاتها بهذا الصدد 

وقد أثمرت هذه المحاوالت في . داث التغيرات القانونية واإلدارية الالزمة لهذا التحولإلح

تعديل القانون الذي ينظم أعمال شرآات التأمين بالسودان وفي إحداث بعض التغيرات 

اإلدارية التي تمكن من تكوين اإلطار القانوني والمؤسسي الذي يمكن من استكمال 

فرأينا أن نسلط الضوء على هذه التجربة . أمين اإلسالميخطوات التحول إلى نظام الت

لتكون محور الدراسة بحيث نتعرف على طبيعة التغير الذي تم وآيفية تطبيقه وهل طبق 

 أي تعميم تجربة العمل وفق نظام التأمين التعاوني –بحيث يفي بالهدف المطلوب 

 اإلسالمي؟ 

 

 :أهداف الدارسة
 

 : تتخلص أهداف الدراسة في
 

) الربوي(وصف وتقويم تجربة تحويل قطاع التأمين بالسودان من النظام التقليدي 

 بإصدار 1992والتي تمت مطلع عام ) اإلسالمي(إلى نظام التأمين التبادلي التعاوني 

وتطبيق قانون جديد ينظم أعمال التأمين هناك وفقا للنظام اإلسالمي الذي أجازه علماء 

 . المسلمين
 

تسعى الدراسة لتقويم التجربة من خالل التعرف على مدى التزام , وفي هذا السياق

وهل حقق القانون الغرض , الشرآات العاملة هناك بنصوص ومواد القانون الجديد

 .المقصود منه؟

 

 : هيكل الدراسة
 

 :تتكون الدراسة من مقدمة وخمسة فصول, تمشيا مع أهدافها
 

م التأمين متمثال في تعريف عقد األول يستعرض باختصار األساس النظري لمفهو

 . التأمين ثم نشأته وتقسيماته ثم اآلراء الفقهية حوله
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آما , الثاني يستعرض سوق التأمين بالسودان في جانب هيكله وتطوره -

 .يتعرض لتجربة أول شرآة تأمين إسالمية بالسودان
 

انت تحكم الثالث يناقش التغيرات التي تمت في القوانين والنظم اإلدارية التي آ -

 .وتنظم أعمال التأمين بالسودان
 

الرابع ينظر في مدى تطبيق القانون الجديد وفاعليته في إحداث التغير  -

المطلوب بحيث تتحول شرآات التامين التقليدية العاملة إلى أخرى تعمل وفق 

 .نظام التأمين اإلسالمي
 

يمكن أن الفصل الخامس واألخير يأتي في صورة خاتمة توضح العوائق التي  -

هذه المعوقات إما أن تكون عامة . تحد من تطبيق نظام التأمين اإلسالمي

تنطبق على أي اقتصاد يراد فيه أن يكون قطاع التأمين قائما على المبادئ 

اإلسالمية أو أنها خاصة بوضع االقتصاد السوداني وبالوزن النسبي لقطاع 

 .التأمين آأحد روافد القطاع المالي بالسودان
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 األسس النظرية ملفهوم التأمني
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 الفصل األول
 

 األسس النظرية لمفهوم التأمين
 

 :  تقديم– 1
 

وع األنشطة االقتصادية           ة (يعتبر التأمين من ن ة ) الخدمي اء     . الحديث وفي رأي الفقه

ة   فإن عقد التأمين هو أحد العقود المستحدثة التي لم تكن معروفة آما في      صورتها الحالي

ة أو أي صورة ام العاقل ي نظ واالةأخرى إال ف لمين ,  والم اء المس ون بعض علم ث آ حي

ذآورين وقياسه                      ين النظامين الم ه وب ة بين ى المقارن اء عل أمين بن آرائهم الفقهية عن الت

 .والوعد الملزم عند المالكية, آذلك على اإلجارة والجعالة والسلم والوديعة والمضاربة
 

ه          وبسب ا يختص بتكييف ب هذه الجدة والحداثة فقد أثار عقد التأمين الجدل الكثير فيم

ي رر          . الفقه ل الغ د مث ة بالعق بهات المتعلق اروا الش أمين أث ي الت ة ف ائلون بالحرم فالق

أما من أقره من علماء الشريعة فقد راعوا فيه جانب المصلحة             . والجهالة والقمار والربا  

ون أن العرف يقتضي إباحة التأمين وأن هناك نظام المعاشات           وآذلك ير , للفرد وللمجتمع 

ه  بيها ب أمين ش ون الت ن أن يك ه ويمك ول ب ا  , المعم أمين تعاون ي الت ذا فضال عن أن ف ه

 .وتعاضدا على أعمال الخير
 

ا هي             ه : سيتم في هذا الفصل تناول موضوع التأمين من عدة زواي م نشأته    , تعريف ث

 . ثم بعض اآلراء الفقهية حول عقد التأمينثم أنواعه وتقسيماته, وتطوره
 

 : تعريف التأمين– 2
 

ة           ة الهام ه الغرض      . يعتبر التأمين أحد األنشطة االقتصادية الحديث أمين بطبيعت والت

 منه قيام المؤمن بتحمل أخطار معينة نيابة عن الشخص أو الجهة التي يحتمل 
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ر ذل            ر من             تعرضها لمثل هذه األخطار وتقاضي أجر محدد نظي ل بكثي ا يكون أق ا م ك غالب

 1.تكلفة تحمل الخطر المتوقع حدوثه عند صاحب الخطر األصلي
 

ة                 ه القانوني ه في جوانب إن تعريف التأمين يتطلب أن يشمل المجاالت الرئيسية لعمل

ه                     . واالقتصادية ة بأن ات المتحدة األمريكي أمين في الوالي انوني يعرف الت فمن الجانب الق

خص أن يدفع آلخر نقدا أو أي شيء آخر ذي قيمة مالية في حالة حدوث            تعهد جانب ش  " 

ارج إرادة الطرفين دفع مصلحة , عرض خ ون للشخص الموعود بال ك بشرط أن يك وذل

ه            2".أخرى بجوار مصلحته الناشئة عن العقد        دى االقتصاديين بأن أمين ل  آما يعرف الت

يم واإلدارة   ال التنظ ن أعم ل م وم ب  , عم ه يق ك ألن االت    وذل ن الح ة م داد آافي ع أع تجمي

 .المتشابهة لتقليل درجة عدم التأآد إلى أي حد مرغوب فيه
 

دة     ي ع ره ف اء ذآ امل ج ف ش ي تعري أمين ف ددة للت ات المتع ال التعريف ن إجم ويمك

ه   ه بقول ذي عرف ار ال ف الفرنسي هيم و تعري ادر وه ة يحصل  : " مص أمين عملي إن الت

ع قسط    , لهبمقتضاها أحد األطراف وهو المؤمن       د لصالحه أو لصالح         , نظير دف ى تعه عل

ؤمن ر من الطرف اآلخر وهو الم د , الغي ا عن ر أداء معين ذا األخي دفع بمقتضاه ه د ب تعه

ين  ر مع ق خط اطر      , تحق ن المخ ة م ع مجموع ة تجمي ة مهم ى عاتق ذ عل أن يأخ ك ب وذل

 3".وإجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين اإلحصاء 

 

 :ره نشأة التأمين وتطو– 3
 

أمين       واع الت و أول أن ري ه أمين البح ى أن الت ال عل ذا المج ي ه احثون ف ق الب يتف

ا                       , الحديث ين مدن إيطالي ة ب ارة البحري ع عشر مع انتشار التج رن الراب وقد ظهر في الق

 وبعد ثالثة قرون تقريبا ظهر التأمين البري في . وبالد حوض البحر األبيض المتوسط

 
 

 51ص , التأمين الدولي) 1986( ي سامي عفيف, حاتم:  انظر1

 53ص , المرجع السابق:  أنظر2

 .159الوسيط ص ). 1964(عبد الرزاق , السنهوري:  أنظر3
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ام  دن ع ذي شهدته لن را عقب الحريق ال أمين البحري 1666إنجلت  واتجهت شرآات الت

 4.تحو التأمين على الحريق
 

اة       ى الحي أمين عل امن عشر جاء الت رن الث ار    وب. في الق ورة الصناعية وابتك د الث ع

ى  أمين عل ر الت ا ظه ل آم ى حوادث العم أمين عل ا ظهر الت ل اإلنسان معه ات وتعام اآللي

 .المسؤولية في منتصف القرن التاسع عشر
 

أمين                   ة باألخطار فظهر ت اة مليئ انتشر التأمين وتعددت صوره بعد أن أصبحت الحي

أمين المسؤولية من         وتأمين حو , وتأمين آفات الزراعة  , تلف اآلليات  ادث النقل الجوي وت

ة قصوى                  ه أهمي مزاولة المهن وتأمين الديون وغيرها من أنواع التأمين الذي أصبحت ل

 .في آافة األنشطة االقتصادية اإلنتاجية منها والخدمية

 

 : أنواع التأمين– 4
 

 :يمكن تقسيم التأمين
 

غ          –من حيث المقصد منه     ) أ   ى مبل ه عل ال حال        أي حصول المؤمن ل  من الم

 .حدوث الخطر المؤمن عنه

 

ه ) ب  وم ب ي تق ة الت ث الجه ن حي يم األول , م ري فالتقس أمين البح مل الت يش

وي  ري والج ان . والب يم الث ا التقس ادلي   أم ذاتي والتب أمين ال م الت ي فيض

 5.والتجاري واالجتماعي

 

 
 

واب    ,  آدواني وآذلك, التأمين في الشريعة والقانون   , )1977(غريب  , الجمال:  أنظر 4 د الت أمين   , )1986(رجب عب ة الت نظري

 .دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: التعاوني

ر  5 وع األخي ر الن اعي –  يعتب ة   – وهو االجتم ة بغرض حماي ه الدول ه وتشرف علي وم ب ذي تق اري ال أمين اإلجب وع الت  من ن

 المستخدمين خصوصا أولئك العاملين في الدولة فسيكون خارجوبما أن هذا النوع يرتبط بعمل . أصحاب المهن
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 –يختلف بعضها عن بعض من عدة وجوه          , هناك من يرى أن للتأمين أنواعا ثالثة      

ه   ة علي ة القائم ة العام داف والهيئ ا   –آاأله ي جوهره ف ف واع ال تختل ذه األن ر أن ه  غي

واع الثال . ومضمونها وإنما هناك اختالف شكلي فقط      ة هي   وهذه األن أمين التجاري   : ث الت

ين             6والتبادلي واالجتماعي  وعين األول ا عن الن أمين التجاري     – وسيكون الحديث هن  الت

ة      , والتأمين التبادلي  ألن التأمين االجتماعي ربما ال يثير قضايا فقهية آثير الرتباطه بعالق

 .الدولة بمستخدميها في الغالب
 

 : التأمين التجاري) أ 
 

زام  " لك عدة تعريفات للتأمين ولكن عموما ما يعرف التأمين بأنه      فهنا, آما تقدم  الت

ه          ين في            , طرف آلخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعين الي مع د تحقق حادث احتم عن

 7".مقابل ما يدفعه له هذا األخير من مبلغ نقدي في صورة قسط أو نحوه, العقد
 

اري ال     أمين التج ى الت ق عل ام وينطب ف ع ذا التعري أمين   ه واع الت دم أن و أق ذي ه

د                          الي عن ه العوض الم ى المؤمن ل دفع إل ة ألن ت د الجهة المؤمن ى تعه الحديث ويقوم عل

وفي العرف القانوني . حدوث الخطر المحتمل مقابل أقساط محددة يلتزم المؤمن له بدفعها

 : هناك تعريفات وتقسيمات شتى للتأمين التجاري إال أنها تندرج تحت أقسام ثالثة هي
 

خاص – 1 أمين األش ن       :  ت ي يمك اطر الت د المخ ه الشخص ض أمين يبرم ه الت د ب ويقص

 .حدوثها له في شخصه مثل الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي والمرض والهرم
 

ات       :  تأمين األموال والممتلكات   – 2 وال والممتلك والمقصود به آل تأمين ألجل حماية األم

 ويضم جميع الممتلكات, لهامن المخاطر المحتملة التي قد تتعرض 

 
 

 .70ص , التأمين وأحكامه, )1993(سليمان بن إبراهيم , ابن ثنيان:  انظر6

 71ص , المرجع السابق:  انظر7
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ع األخطار المتصورة         , العامة والخاصة   ا يشمل جمي واع      , آم ر أن ذا أشمل وأآث ر ه ويعتب

 .التأمين شيوعا
 

اه اآلخرين والناتجة         يغطي هذا النوع مس   :  تأمين المسؤوليات  – 3 ؤوليات المؤمن له تج

أمين السيارات       . عن تصرفات خاطئة أو إهمال أو إضرار   رع ت ذا الف دخل تحت ه وي

اوالت         ود المق واخر والقطارات وعق اء والمهندسين       والطائرات والب وخدمات األطب

اآلخرين         ى        . وغيرهم ممن قد يلحق عملهم أضرارا ب وع مقتصرا عل ذا الن ويكون ه

 .ية بحيث ال يتداخل مع تأمين األموال والممتلكاتالمسؤول

 

 :التأمين التبادلي التعاوني) ب 
 

أمين أنفسهم ضد مخاطر مشترآة                   اس بت التأمين التبادلي هو قيام مجموعة من الن

والجهة المشرفة عليه هم المشترآون أنفسهم الذين ينتظمون إما في           , وظروف متشابهة 

هذه الشرآة أو الجمعية إلى الربح وإنما الغرض منها         وال تهدف   , صورة شرآة أو جمعية   

 .تمكين أعضائها من الحصول على خدمات التأمين بأقل تكلفة ممكنة
 

ين         ه وال          ويتميز التأمين التبادلي بأن العضو فيه يجمع ب  صفتي المؤمن والمؤمن ل

ربح أوال  ه ال د ب ة للتغ   , يقص ون قابل ة تك ات مقدم تراآات أو دفع اؤه اش دفع أعض ر وي يي

ة             , بحسب الخسائر المتحققة   ة عن االشتراآات المجمع د التعويضات المطلوب وعندما تزي

ة     ة وتغطي اهمته لتكمل ب مس و بحس ل عض افية لك ة إض دفع حص اء ب ب األعض يطال

ة  ات المطلوب اط       . التعويض ة بأقس اء مقارن اط لألعض ة األقس اض تكلف ز بانخف ا يتمي آم

 .اإلدارية العالية لشرآات التأمينالتأمين التجاري الذي يحتوي المصروفات 
 

م أنفسهم         "يعرف التأمين التبادلي بأنه     , وعليه , اتحاد غير مقيد يقوم به المؤمن له

ي    ائر الت ة الخس ه لتغطي ق علي ي يتف دول زمن ق ج ة وف تراآات دوري دفع اش دون ب فيتعه

تقبل   ي المس دوثها ف ل ح ة المحتم االت المعين ي الح ا بعضهم ف ذه, يتعرض له وزع ه  وت

 8".الخسائر على جميع األعضاء دوريا
 

 .84ص , المرجع السابق:  انظر8
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امين         , هذا ادلي المحدود أو المباشر والت أمين التب ين الت ات ب وقد فرقت بعض الكتاب

ر  ر المباش ور غي ادلي المتط حاب    . التب غيرة ألص ات ص ورة جمعي ى ص ون عل األول يك ف

ديرها متبرعون    , تنقص حسب الحاجة   سنويا اشتراآات تزيد و    المهنة الواحدة يدفعون   وي

ه         . من المشترآين دون أجر  وم ب ذي تق ادلي المتطور ال أمين التب اني فهو الت أما النوع الث

اس             دون , جمعيات تبادلية آبرى أو شرآات متخصصة تقبل جميع أنواع األخطار ولكل الن

ى أعضائه             ا في   أن تقصر علمها على تغطية نوع معين من األخطار أو أن تقتصر عل ا آم

 9.النوع األول من التأمين التبادلي
 

ق   اختالف المنطل ف ب ددة تختل ا متع أمين أنواع أن للت ول ب ن يق ا م اك أيض وهن

 : ومن هذه المعايير, والمعيار
 

ه– 1 ؤمن عن ات األشخاص,  الخطر الم ار يشمل تأمين ذا المعي أمين , وه ات وت والممتلك

ا شخص          المسؤولية المدنية التي يترتب عنها أضرار        لآلخرين يكون مسؤوال عنه

 .آخر
 

 : معيار اإلدارة العملية لهيئة التأمين وتبعا له يمكن تقسيم التأمين إلى– 2
 

 .التأمين على الحياة) أ 

وادث        ) ب  أمين الح ري وت أمين البح ذلك الت ا ل ه تبع دخل في ذي ي ام ال أمين الع الت

 .بمختلف أنواعها
 

 :ه يمكن النظر إلى التأمين على أنه معيار الحرية في التأمين وبموجب– 3
 

 .إما أن يكون تأمينا اختياريا يقوم به شخص بمحض إرادته) أ 
 

أمين ) ب  ل ت انون مث ه الق ا يفرض ا أو اجتماعي ا إجباري ون تأمين ا أن يك وإم

 .المسؤولية المدنية لسائقي السيارات والتأمين االجتماعي الذي تفرضه الدولة

 
 .85 – 84 ص ,المرجع السابق:  انظر9
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دور           ,  معيار الهيئة التي تقوم بالتأمين     -4 وم ب إذ يمكن تصنيف التأمين تبعا للهيئة التي تق

 : المؤمن إلى
 

نفس   ) أ  ن األشخاص يتعرضون ل ة م ه مجموع ذي تتضافر في ادلي ال أمين التب الت

 . النوع من المخاطر
 

ة األشخاص ال             ) ب   ه خدم يس    التأمين التعاوني الذي آون الغرض من مشترآين ول

 10.لتحقيق األرباح

 

ي                     ا يل ا فيم ة يمكن إجماله أمين خصائص قانوني وتجدر اإلشارة هنا إلى أن لعقد الت

 :هذه الخصائص هي, قبل استعراض اآلراء الفقهية حوله
 

 .عقد التأمين عقد رضائي بحيث ينعقد بمجرد توافق القبول واإليجاب) أ 
 

ذلك أن طرفي  ,  القانون أنه من عقود اإلذعانإذ يعتقد معظم رجال   , عقد إذعان ) ب  

وة إذ إن المؤمن        وم  ) الطرف األقوى   ( العقد ليسا في نفس الدرجة من الق يق

أمين دون    دمات الت البي خ ى ط أمين ويعرضها عل ة الت روط وثيق بصياغة ش

 .مناقشة لهذه الشروط
 

 .عقد احتمالي بمعنى ما يترتب عنه معلق على حدث في المستقبل) ج 
 

دفع األقساط ) د  ه ب زم المؤمن ل ا إذ يل ة لطرفيه ود الملزم أمين ضمن العق د الت عق

 .بينما يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر
 

ابال         ) هـ   د مق ل طرف في العق افع فيأخذ آ ثم إنه عقد معاوضة يترتب عنه تبادل من

 .لما يعطي
 

إذا , لعقود الزمنية أو المستمرةمن ضمن خصائصه القانونية آذلك هو أنه من ا      ) و  

 11.تستمر التزامات طرفي العقد تجاه بعضهما طوال فترة العقد

 
 

 .21 – 15ص , مبادئ التأمين, )1983(زيادة , رمضان:  انظر10
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 :  اآلراء الفقهية حول التأمين– 5
 

أمين    ول الت ة ح را اآلراء الفقهي ددت آثي ذه اآلراء    . تع ى أن ه وص إل ن الخل ويمك

ا       تلخص ا      , ت في رأيين أساسيين متعارضين في موقفيهم الرأي  . ورأي ثالث يوفق بينهم ف

ة         ) التجاري   ( األول يقول بإجازة عقد التأمين       أمين التقليدي ا تمارسه شرآات الت ا  , آم أم

أمين في صورته  د الت ى عدم صحة عق ذهب إل ا وي ك تمام رى خالف ذل اني في رأي الث ال

ذا       أما الرأي الثالث فيق   . التقليدية ف موقف الرأي الثاني من عدم الصحة ولكن أصحاب ه

ادلي             اوني تب ى أساس تع وم عل الرأي أوضحوا البديل الشرعي للتأمين التجاري بحيث يق

 .خال من االستغالل والجهالة والغرر

 

 12:  آراء القائلين بالجواز1 – 5
 

رأي    يمكن إجمال آراء هذا لفريق في القول بأنهم استندوا إلى القياس في ا             م وال لحك

 : وتتلخص هذه اآلراء في. الذي توصلوا إليه
 

ذه                    ) أ   ه ومن ه ى تحريم دليل الشرعي عل أن األصل في العقود اإلباحية إال ما دل ال

 .المباحات عقد التأمين آأحد العقود التي لم يرد نص بتحريمه
 

ة            ) ب   ين         . القول بضمان خطر الطريق وهو مذهب الحنفي ذا الفريق أن ب رى ه وي

التزام ضامن    , لتأمين وضمان خطر الطريق شبها يسمح بقياس التأمين عليه        ا ف

وع                      د وق ه عن أمين بضمان المؤمن علي زام شرآة الت خطر الطريق هو عين الت

 .وبما أن ضمان خطر الطريق جائز شرعا فكذلك التأمين, الخطر
 

ة  ) ج  ى الحراس تئجار عل د االس به عق ان   , أن يش ق األم ر يحق ارس األجي فالح

 فهكذا الحال في عقد التأمين إذ يبذل فيه . االطمئنان لمن استأجرهو

 
 .74 – 68ص , مرجع سابق, )1986(سامي عفيفي , حاتم:  أنظر11

ه     –نظام التأمين   : ينظر في (,  من أشهرهم الشيخ عبد الوهاب خالف والشيخ مصطفى الزرقاء         12 رأي الشرعي في ه وال ,  حقيقت

 ).للشيخ مصطفى الزرقا) 1984(
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ائج األخطار التي                       ان من نت ى األم ه في سبيل الحصول عل المستأمن جزءا من مال

 . يخشاها
 

ي        ) د  خص ف ك أن الش أمين ذل ة والت ين الجعال بها ب اك ش زون أن هن رى المجي ي

وفي ,  يلتزم بدفع مبلغ من المال لمن يقوم له بعمل معين          – آما يرون    –الجعالة  

ع               التأمين يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأم      ين هو دف ام بعمل مع ه إذا ق ين للمؤمن ل

 .وبما أن الجعالة جائزة شرعا فكذلك عقد التأمين. األقساط
 

ل                 ) هـ   ة بجامع المصلحة في آ , هناك نفر من هذا الفريق قاس التأمين على الوديع

مانها           ل ض ديها مقاب ة ل اط المتجمع ن األقس ة م رآة المؤمن تفيد الش ا تس فكم

ه ؤمن علي ةيستفيد الم, الم ظ الوديع ه من أجرة حف وهو يضمنها إن , ودع إلي

 .تلفت
 

د أجاز         , مما استدل به المجيزون للتأمين قياسه على السلم       ) و   الوا إن الشارع ق فق

والناس . رغم ما فيه من الجهالة حيث إنه معدوم, السلم نظرا لحاجة الناس إليه

أمين ى الت ة إل ي حاج ذلك ف د ي, آ ا ق م م لم رغ ائزا آالس ون ج ه من فيك ون في ك

 . المحاذير
 

دفع   ) ز  ي المضاربة ي ه ف ك أن ى المضاربة ذل ا عل أمين قياس ق الت ذا الفري از ه أج

. صاحب المال رأس المال إلى المضارب ليتاجر به ويكون الربح بينهما تراضيا            

ا المؤمن            غ    , وفي التأمين يدفع المؤمن لهم أقساط التأمين ليتاجر به ويكون مبل

ه  ذي يدفع أمين ال مالت ؤمن له ح الم وع الخطر هو رب د وق ون , المؤمن عن وتك

ح المؤمن                م هي رب دفعها المؤمن له ا أن المضاربة     . أقساط التأمين التي ي وبم

 .جائزة شرعا فكذلك يجوز التأمين
 

أمين هو ) ح  د الت ى مشروعية عق ة عل وى األدل زين أن من أق رى جماعة المجي ي

, مين مثل التأمين ضد المسؤولية  إذ يحتجون بأن بعض صور التأ    , عقد المواالة 

ووجه القياس . يمكن قياسها على عقد المواالة في مذهب من أجازه من الفقهاء    

 . أن المؤمن يتحمل عن المؤمن له– في رأيهم –
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ات     لم جناي ي المس ل العرب اط آتحم ل األقس دها مقاب ؤمن ض داث الم ؤولية األح مس

ا يموت          وفي آل من العقدين جه    . حليفه مقابل إرثه إياه    م أيهم الة وخطر فال يعل

 .قبل صاحبه
 

ة              ) ط   مما جاء به المجيزون من أدلة قياسهم للتامين على الوعد الملزم عند المالكي

فذهبوا إلى أنه آما يتحمل الواعد في مذهب المالكية خسائر الموعود التي التزم 

ا و , به ل الوق ين محتم ادث مع ي ح ه ف ؤمن ل ه للم زم ب ا الت ؤمن م ل الم ع يتحم

ذه المسألة         . بطريق الوعد الملزم   أي , وبالنظر إلى مذهب المالكية األوسع في ه

ى        , الوعد الملزم  أمين عل د الت ذه متسعا لتخريج عق نجد في قاعدة االلتزامات ه

 13.ولو بال مقابل, أساس أنه التزام من المؤمن للمستأمنين
 

اء هو              ) ك   ى      آذلك من الحجج التي يسوقها هذا الفريق من الفقه أمين عل اس الت قي

الم  ي اإلس ل ف ام العواق ون, نظ ل  : فيقول زام أن تتحم ع اإلل ر م د أق إن الشرع ق

انع إذا من أن    14.العاقلة دية الخطأ لما في ذلك من المصلحة والتعاون     ا الم  فم

ا                      ه ملزم ة يجعل وارث المالي رميم الك ى ت اون عل ذا التع يستفاد من ذلك لتنظيم ه

د واإلرادة ال ق التعاق ام    بطري ي نظ د ف ا دون تعاق رع إلزامي ه الش ا جعل رة آم ح

 15.العواقل
 

إن : فيقول هؤالء , أقر بعض المجيزين مشروعيته بناء على المصلحة المرسلة       ) ل  

فإذا وجدت , المصلحة المرسلة هي أحد األدلة الشرعية التي تبنى عليها األحكام

ا  مصلحة ظاهرة مالئمة لتصرفات الشرع جاز بناء األحكام استن         ه  . ادا إليه وعلي

ة           – حسب رأيهم    – ة هام أمين يحقق مصالح عام ة الجواز      ,  أن الت فيكون حكم

 شرعا اعتبارا لما يحققه من المصالح
 

 .59ص , مرجع سابق, )1984(مصطفى أحمد , الزرقا:  انظر13

 . العاقلة شرعا هم العصبة من النسب والوالء14

 .62 – 61ص , المرجع السابق:  انظر15
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 16. ففي جواز التأمين تيسير على الناس ودفع للحرج والعسر عنهم, العامة

 

يقول الذين رأوا مشروعية التأمين أن العرف يقتضي إباحة التأمين والتأمين قد ) م 

اس  ين الن ا ب ا عام ى أصبح عرف م وانتشر حت ه اإلسالمي , ع ي الفق والعرف ف

ائل      ي المس رة  ف ة معتب ي حج ه الحنف ا الفق ت خصوص ي تثب تنباط ال الت  باالس

 17.بالنص

 

إن هذا  : إذ يقولون . قيس عقد التأمين من قل المجيزين له على نظام المعاشات         ) ن  

اء الشريعة    ره علم ام التقاعدي يق ة شبهة أو شائبة   النظ ه أي رون في ل ,  وال ي ب

ة   ائف الدول ام وظ ي نظ روريا ف ه ض رعا   , يرون ا ش د منه ة ال ب لحة عام ومص

اة أو العجز عن                  لمساعدة العاملين في الد    ا بسبب الوف رآهم العمل إم د ت ولة بع

 .العمل أو بسبب التقاعد

 

 :  آراء القائلين بعدم الجواز2 – 5
 

 :أبان القائلون بحرمة التأمين أنه غير شرعي من عدة وجوه
 

ا في                      ) أ   دة عنه ا في األجل زائ أخرة عنه ود مت التأمين ربا ذلك أنه مبادلة نقود بنق

وي                 ففيه ربا . المقدار ال الرب ة الم  النسيئة لتأخر قبض أحد العوضين في مبادل

وي الواحد                 ادة أحد العوضين في الجنس الرب ذا إضافة    , وفيه ربا الفضل لزي ه

 . فيه قبض أحد عوضيه فهو فاسدتأخرإلى أنه صرف 
 

ال) ب  ى عنصري الخطر واالحتم وم إال عل ار ال يق أمين  قم ذان العنصران , الت فه

ؤثران ال  ا الم واء     فهم د س ى ح ار عل أمين والقم ان للت أمين . مقوم رم فالت مح

 .باإلجماع

 
ص , التأمين في الشريعة اإلسالمية     , غريب, الجمال: ملخص للبحث الذي نشر في    , عقد التأمين , عبد الرحمن , عبده:  انظر 16

220 – 224. 

ا             :  انظر 17 ة حضارة اإلسالم     :  في  منشور , رأي وتعليق الشيخ محمد أبو زهرة على آراء الشيخ مصطفى الزرق دمشق  , مجل

 .1961السنة الثانية , العدد الخامس
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أمين غرر) ج  ود المعاوضات  , الت ي عق رر ف ع الغ د معاوضة وإذا وق أمين عق فالت

يقول الشيخ الصديق    . وتنطبق تعريفات الفقهاء للغرر على عقد التأمين      . أبطلها

ا      : " الضرير ر أو         فهو إ  , والغرر في التأمين ليس يسيرا قطع رر الكثي ا من الغ م

ويرجع أنه من الغرر الكثير ألن من أرآان عقد التأمين التي ال يوجد               , المتوسط

ر دنها الخط رفين , ب د الط ى إرادة أح ة ال تتوقف عل ة محتمل و حادث , والخطر ه

وع   ق الوق ر محق تقبل غي ادث مس ن ح وز إال م أمين ال يج الغرر عنصر , والت ف

ا  ن الخص أمين وم د الت الزم لعق ام ز به ي يتمي رر , ئص الت ن الغ ه م ذا يجعل وه

 18".المنهي عنه

 

 : القائلون بعدم الجواز ووجود البديل الشرعي3 – 5
 

أمين واقترحت   د الت ي عق ات الشرعية ف ي أوضحت المخالف ة الت من اآلراء الفقهي

الم اإلسالمي          –البديل الشرعي له     د  ,  الرأي الفقهي لمجلس المجمع الفقهي برابطة الع وق

أمين التجاري بأنواعه         جا ا أسباب تحريم الت , ء رأي المجمع الفقهي مفصال للمسألة مبين

 :حيث جاء في حيثيات قرار المجمع
 

احش              رر الف عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية االحتمالية المشتملة على الغ

ال      رم ب  وهو ضرب من ضروب المغامرة ونوع من المخاطرة في معاوضات مالية وفي الغ

 .وفي الغنم بال مقابل أو مقابل غير مكافئ, جناية أو تسبب فيها
 

ا         , يشتمل العقد على ربا الفضل والنساء      وهو آذلك من الرهان المحرم ألن آال منهم

 .وفيه أخذ مال الغير بال مقابل وفيه إلزام بما ال يلزم, فيه جهالة وغرر ومقامرة
 

ائ         أمين التجاري      آما اشتمل قرار المجمع الفقهي على رد للق م جاء    , لين بجواز الت ث

 :قراره بجواز التأمين التعاوني بدال من التجاري المحرم وذلك لألدلة اآلتية
 

ى تفتيت                        اون عل ا أصالة التع رع التي يقصد به ود التب أن التأمين التعاوني من عق

 ونيآما يخلو التأمين التعا. األخطار واالشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث
 

 .التأمين في الشريعة اإلسالمية, الجمال غريب: ملخص رأي الشيخ الصديق الضرير الذي نشر في:  انظر18
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ا                          د م ه بتحدي ه ال يضر جهل المساهمين في ا النساء وأن من الربا بنوعيه ربا الفضل ورب

م متبرعون       ع ألنه يهم من النف ود عل وم جماعة من المساهمين أو من      . يع ويمكن أن تق

 .م باستثمار ما تجمع من األقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاونيمثله

 

ة                , هذا أمين تعاوني وقد اقترح المجمع أن يكون التأمين التعاوني على شكل شرآة ت

ذي            از التنفي غيل الجه ث تش ن حي ه م روع آل اونون بالمش تقل المتع ث يس ة حي مختلط

ان             ثم إن صورة ال   . ومسؤولية إدارة المشروع   و آ ا ل أمين آم ل الت شرآة المختلطة ال تجع

ايتهم    ط لحم م فق ا معه ارآة منه ل بمش ه ب تفيدين من ة للمس ن الدول ة م ة أو منح هب

 19.ومساندتهم باعتبارهم أصحاب المصلحة الفعلية

 

ا في تصوره                    ان شامال وآافي ه آ ويالحظ أن رأي مجلس المجمع الفقهي تميز بكون

ال  اري وبالت أمين التج د الت ا  لعق ه وافي رعي ل ف الش اء التكيي رأي . ي ج ذا ال ز ه ا يمي  آم

ة مبسطة وسهلة                     دم في صورة أولي ذي ق وضوحه في تقديم البديل الشرعي المناسب ال

ق ك. التطبي ى ذل افة إل رآة , إض اك ش ون هن ي أن تك ع الفقه س المجم دم مجل د تق فق

ا لمقابل   , ليس بغرض االسترباح    , للمشترآين تدير أموالهم وتنميها    ا سينشأ من       وإنم ة م

 .أضرار ربما تلحق بأي من المشترآين

 

أمين والتي هي جزء مكمل                            ادة الت ى مسألة إع ا يشير إل رار م ولكن لم يبد في الق

ي أمين األول ذا. للت رة    , ه ق فك ي تطبي د نجحت ف المية ق أمين اإلس رآات الت م أن ش ورغ

د الجهات   إال إنه, التأمين التعاوني آما جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي         ا ال زالت تفتق

 .التي تقدم خدمات إعادة التأمين على أسس إسالمية

 
ر 19 را               :  انظ ة نظ ق لدراس ه آملح اه بكامل ذي أدرجن كاله ال وره وأش تى ص أمين بش ول الت ي ح ع الفقه س المجم رار مجل ق



 28

 : تطور أساليب التأمين التعاوني اإلسالمي– 6
 

ذة             ذا البحث أن نعطي نب رة      من المفيد ألغراض ه ي لفك مختصر عن التطور العمل

ة السودان               ان من    . التأمين التعاوني اإلسالمي وتطبيقاته قبل الشروع في دراسة حال وآ

وال                       اوني اإلسالمي ل أمين التع رة الت ي لفك الممكن التوسع في رصد تطور التطبيق العمل

ي تمارسه  ات الت ات عن الجه ة المعلوم دم آفاي اء تعريف عن. ع ط إعط ا فق ن هن  ويمك

دان                 دان    , الشرآات التي تبنت التأمين التعاوني والتي أنشئت في عدد من البل ا بل معظمه

 .إسالمية
 

 :شرآة التأمين اإلسالمية المحدودة •
 

الخرطوم           ا إحدى    ) السودان   ( تعتبر أول شرآة تأمين إسالمية وأسست ب باعتباره

نهج ال زم م ك فيصل اإلسالمي السوداني حيث تلت ع لبن ي تتب اوني شرآات الت أمين التع ت

ة الشرعية        ة          . اإلسالمي تحت إشراف هيئة للرقاب ة العربي ة بالمملك روع عامل وللشرآة ف

أمين    واع الت ة أن دم آاف عودية وتق ار      . الس ق االدخ ن طري افلي ع أمين التك دم الت ا تق آم

 20.واالستثمار بطريق المضاربة اإلسالمية

 

 :الشرآة اإلسالمية العربية للتأمين •
 

البحرين سنة أنشئت الشرآة ين 1983 ب دره عشرة مالي دفوع ق ال م رأس م  ب

 . دوالر

 

 :الشرآة الوطنية للتأمين التعاوني •
 

ع نصفها  134شرآة مساهمة تكونت برأس مال قدره        .  مليون دوالر أمريكي دف

 .وتسهم فيها ثالث مؤسسات سعودية بنسب متفاوتة

 
 

 .المملكة العربية السعودية,  فرع جدة–مطبوعات شرآة التأمين اإلسالمية : انظر20
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 ):بروني ( شرآة التكافل اإلسالمية المحدودة  •
 

ام      ة ع اهمة عام رآة مس ا ش ت باعتباره والي   1992تكون دره ح ال ق رأس م  7 ب

ة             . ماليين من الدوالر األمريكي    ديها هيئ اي ول للشرآة ثالثة أفرع عاملة في سلطنة برون

 ألف دوالر أمريكي      116 مبلغ   1993ا عام   بلغت أرباحه . رقابة شرعية لمراجعة أعمالها   

 21 .آفائض بعد مقابلة االلتزامات تجاه المستأمنين

 

 :شرآة التكافل وإعادة التكافل اإلسالمية •
ال اإلسالمية القابضة          ذ        , وهي أحدى شرآات دار الم ا من ومسجلة في جزر الباهام

ون دوالر أمر    25يبلغ رأس المال المصرح به للشرآة        . 1983عام   يكي وتتعامل مع       ملي

 .شرآات التأمين اإلسالمية فقط

 

 :شرآة التكافل الماليزية •
 

ام    ئت ع ة أنش رآة خاص ي ش اليزي 1984وه المي الم ك اإلس ا البن رأس .  ويملكه

ون دوالر    48 ماليين فقط من الدوالر األمريكي ولكن أصولها بلغت             4المال المدفوع     ملي

ا           للشرآة.  مليون دوالر  1.6 وأرباحها   1993عام    فروع عاملة في مختلف أرجاء ماليزي

 . فرعا50عددها 

 

 :الشرآة اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين •
 

ة                  ا مجموعة دل ة السعودية وتملكه ة العربي روع بالمملك مسجلة بالبحرين ولديها ف

 .البرآة السعودية

 

 
 

ر21 .The International Association of Islamic Banks, Directory of Islamic Banks (undated):  انظ
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 :بيت التأمين وإعادة التأمين السعودي التونسي
 

دره                    ال ق رأس م ة السعودية ب ة البرآ ل مجموعة دل ون دوالر   12أسس من قب .  ملي

ام  ة ع ذ بداي ذآورة أعاله من ه الشرآة الم د دمجت في الي شرآة . 1997وق وتكونت بالت

أمين السعودي ا  : قابضة تحت مسمى    ادة الت ى  بيت إع ال إل د رأس الم  30لتونسي وزي

 .مليون دوالر أمريكي

 

 :شرآة األمان •
 

أمين سنغالية أسست عام     ادة ت أمين وإع دره 1987وهي شرآة ت ال ق رأس م  4 ب

ي  ك الفرنس ن الفرن ين م المية    . مالي أمين إس رآات ت ا ش هم فيه ة تس رآة خاص ي ش وه

 22.أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ة   : التأمين من منظور إسالمي   ) البنك اإلسالمي للتنمية  (دريب  المعهد اإلسالمي للبحوث والت   :  انظر 22 ادئ والتجزي ة  , المب ورق

 .ليبيا, 1989 سبتمبر 11 – 9 –طرابلس , المؤتمر األول للتأمين: بحث غير منشورة قدمت في
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 الفصل الثاني
 

 سوق التأمين في السودان
 

 تطوره وهيكله
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 الفصل الثاني

 

 لسودانسوق التأمين في ا

 تطوره وهيكله
 

 : تطور أعمال التأمين– 1
أمين بالسودان         ه ظهر وعرف بشكل مباشر        , ال يعرف تاريخ محدد لظهور الت ولكن

ة             , مع االستعمار البريطاني   ات التجاري ة للبيوت وآيالت تابع حيث بدأته هيئات في صورة ت

وآيالت تباشر أ        . األجنبية التي آانت قائمة بالسودان     ذه الت أمين وازداد     وظلت ه ال الت عم

 .عددها حتى صار سبعين توآيال
 

وآيال عام            ين ت ل من سنة وثالث ى أق  بسبب  1970انخفض عدد توآيالت التأمين إل

ة   ة للشرآات األجنبي وآيالت التابع ال الت اف أعم وآيالت  . إيق ذه الت ل ه دما أوقف عم وعن

ي      تقالل وزاد نص ل االس ن قب ل م ة تعم أمين وطني رآات ت ك ش ت هنال وق  آان ي الس بها ف

ة           ال    . المحلي للتأمين نتيجة تحويل وثائق التأمين إلى هذه الشرآات الوطني وتطورت أعم

ادة                          ا أسست شرآة إلع ة آم التأمين من جانب شمولها ومن حيث عدد الشرآات العامل

ام  أمين ع ات    . 1974الت د الثمانيني الل عق ا خ ورا ملحوظ أمين تط وق الت هدت س د ش وق

 . ممتلكات المؤمن عنها لتواآب أسعار السوقبسبب إعادة تقييم ال
 

المي               ا بالسوق الع أمين بالسودان مرتبط أمين     –ظل سوق الت  خصوصا أسواق الت

 : لعدة أسباب منها–البريطانية 
 

ة     - ا لمقابل ة وضعف رءوس أمواله رآات الوطني تيعابية للش ة االس ضيق الطاق

 .مطالبات التأمين ذات القيمة المرتفعة

 .الشرآة الوطنية إلعادة التأمينمحدودية طاقة  -

 .ضعف وقلة الخبرة في مجاالت التقييم وتقدير الخسائر والتعويضات -

 
 ).2(الملحق رقم : انظر
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ديم   - اط الق اريخي –االرتب رى     – الت ودانية واألخ أمين الس رآات الت ين ش  ب

 .البريطانية عالوة على رواج سوق التأمين البريطاني
 

اد واالرتب   ن االعتم ال م أمين     إن آ رآات الت ل ش المي جع وق الع رين بالس اط الكبي

 .السودانية مقيدة بأسعار الخدمات التأمينية التي تقدمها شرآات إعادة التأمين األجنبية

 

 : هيكل السوق– 2
 

 :ينقسم سوق التأمين بالسودان إلى قسمين رئيسين هما
 

 .التأمين االجتماعي) أ 
 

وقد جاء التطور في     ). أنواع التأمين   , األولانظر الفصل    ( 24,التأمين التجاري ) ب  

 :هذين النوعين على النحو التالي

 

 : التأمين االجتماعي1 – 2
 

اد   ي االقتص دثت ف ي ح ادية الت المتغيرات االقتص أمين ب ن الت وع م ذا الن أثر ه ت

دوى االقتصادية    ي الج را ف ؤثر آثي ل ي ا ظ دالت التضخم مم ادة مع ا زي السوداني وأهمه

ة في التعامل         , مين المتفق عليها في عقود تأمينات الحياة      لمبالغ التأ  وعليه ضعفت الرغب

 .مع شرآات التأمين لالستفادة من خدماتها في مجال التأمين االجتماعي
 

اله  ره أع ا ذآ م م ه رغ ول إن ن الق رآات  , ويمك ة لش اط المدفوع ل األقس إال أن مجم

د زادت  ت ق أمين آان ام 16الت ه سوداني ع ون جني ى 1991 ملي ام 22 إل ه ع ون جني  ملي

ادة     1992 ه عام       % 32 بمعدل زي ون جني ى   1993ملي ه عام    139 إل ون جني . 1994 ملي

ـ      1992 مليون جنيه عام      13.3آما بلغ صافي األقساط      ا ب ه عام       12.6 مقارن ون جني  ملي

درها 1991 ادة ضئيلة ق ى % 5 بزي ع إل م ارتف ام 23ث ه ع ون جني ى 1993 ملي  77 وإل

 .1994مليون جنيه عام 
االسترباحي آما يقول بعض علماء المسلمين تفريقا له عن التأمين اإلسالمي  نوع التأمين آال النوعين من التأمين يعتبر من 24

 .  بالتأمين التعاونيالقائم على مبدأ التكافل والذي يعرف
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د      1992 و   1991بين عامي   % 127مجمل المطالبات زادت بمعدل       ثم استقرت عن

غ  1994 ولكنها شهدت طفرة أخرى عام   1993 عام    مليون جنيه  5 ه   43 لتبل ون جني  ملي

غ            . 1994 و   1993بين عام   % 760بنسبة زيادة    د بل ات فق ر في صافي المطالب أما التغي

 1994 و 1993 آما شهد زيادة طفيفة بين عام        1992 و   1991بين عامي   % 39معدله  

  ).1(آما هو مبين في الجدول رقم 

 

ادة في األقساط الموجهة للسوق              أما بالنسبة ألقس   د آانت الزي أمين فق ادة الت اط إع

ة                   أمين الوطني ادة الت را عن األقساط الموجهة لشرآة إع د آثي ونفس األمر    , العالمي تزي

ي                 المي والمحل ينطبق على المطالبات المستردة من شرآات إعادة التأمين في السوق الع

  ).2( آما تؤآد ذلك اإلحصائيات بالجدول رقم 

 

 

  )1( جدول رقم 

 األقساط والمطالبات: التأمين االجتماعي
 

 )مليون جنيه سوداني ( 

 المطالبات األقساط السنة

 صافي إجمالي صافي إجمالي 

1991 16)39(* 13)35( 2.2)10( 1.4)127( 

1992 21)32( 13)5( 5)127( 2)39( 

1993 34)57( 23)73( 5)2( 1)-41( 

1994 139)312( 77)232( 43)728( 17)1( 
 

 .1994 – 92التقارير السنوية لألعوام : الهيئة العامة لإلشراف الرقابة على أعمال التأمين: المصدر
 (%)معدالت التغير  * 
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  )2( جدول رقم 

 أقساط ومطالبات إعادة التأمين: التأمين االجتماعي
 

 )مليون جنيه سوداني ( 

 المطالبات األقساط السنة

 صافي جماليإ صافي إجمالي 

1991 2)3(* 1)46( 1.6)190( 0.4)116( 

1992 8)333( 3)4( 4)129( 0.7)88( 

1993 11)31( 4)33( 9)133( 3)381( 

1994 62)489( 26)559( 14)63( 6)67( 
 

 .1994 – 92التقارير السنوية لألعوام : الهيئة العامة لإلشراف الرقابة على أعمال التأمين: المصدر

   (%)معدالت التغير ∗

 

 

 : التأمين التجاري2 -2
 

أمين      واع الت ة أن مل آاف ام ويش أمين الع ودان بالت ي الس اري ف أمين التج مى الت يس

ي  أمين الزراع ا الت افا له أمين مض واع الت يمات أن ي تقس ابقا ف ذآورة س اري الم التج

 .والتأمين الحيواني اللذان أدخال حديثا
 

ة        1992في عام    ا آانت           2727 بلغ مجمل األقساط المكتتب ا بينم ه تقريب ون جني  ملي

اوي  ه    890تس ابق ل ام الس ي الع ه ف ون جني درها  – 1991 – ملي ادة ق % 250 أي بزي

ى            6036 بلغ مجمل األقساط       1993وفي عام   . تقريبا ع إل ا ارتف ه سوداني آم ون جني  ملي

, 1994 و   1993بين عامي    % 80 مسجال زيادة قدرها     1994 مليون جنيه عام     10868

 ).أدناه  ) 3( جدول أنظر ال( 
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  )3( الجدول رقم 

 مجمل األقساط: التأمين التجاري
 ) مليون جنيه سوداني ( 

 المجمل**زراعي متنوع هندسي حريق سيارات*طي/ بح  السنة

1991 266 311 147 5 156 0.3 890 

1992 1144 761 553 198 70 0.7 2727 

1993 3212 1197 1229 162 226 10 3036 

1994 5511 2650 2088 217 383 19 10868 
 

 1994 – 92التقارير السنوية لألعوام , الهيئة العامة لإلشراف والرقابة على أعمال التأمين: المصدر

 .التأمين البحري والطيران= طي / بح * 

 .التأمين الزراعي يشمل تأمين اإلنتاج الحيواني والدواجن** 

 

% 79 ثم زاد بنسبة     1991يه تقريبا سنة     مليون جن  527صافي أقساط التأمين بلغ     

ه عام        % 91 بزيادة قدرها    1993 جنيه عام    942 ليبلغ   1992عام   ان علي . 1992عما آ

أمين التجاري ليكون          1994أما عام    ه  3922 فقد تضاعفت صافي أقساط الت ون جني .  ملي

داره      نوي مق و س دل نم ك مع ي ذل بقه  % 117.5ويعن ذي س ام ال ا بالع ر  (   ,مقارن انظ

  ).4لجدول ا
 

  )4( الجدول رقم 

 صافي األقساط: التأمين التجاري
 )مليون جنيه سوداني(

 المجمل**زراعي متنوع هندسي حريق سيارات*طي/ بح  السنة

1991 85 255 30 0.54 46 0.30 417 

1992 228 579 74 25 35 0.7 942 

1993 490 1045 157 29 77 5 1803 

1994 948 2224 433 131 173 13 3922 
 

 1994 – 92التقارير السنوية لألعوام , الهيئة العامة لإلشراف والرقابة على أعمال التأمين: المصدر

 .التأمين البحري والطيران= طي / بح * 

 .التأمين الزراعي يشمل تأمين اإلنتاج الحيواني والدواجن** 
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ة ويأتي التأمين البحري والطيران في المقدمة من حيث مجمل األقس          م  , اط المكتتب ث

 ).5(آما تشير لذلك بيانات الجدول , التأمين على السيارات ثم تأمين الحريق
 

ده           , أما بالنسبة لصافي األقساط    ة وبع فيأتي قطاع التأمين على السيارات في المقدم

ين في             ) الطيران(يأتي التأمين البحري والجوي      ا هو مب ثم الحريق في المرتبة الثالثة آم

 .أدناه) 6(الجدول 
 

 )5(الجدول رقم 

 مساهمة فروع التأمين في مجمل األقساط
(%) 

 **زراعي متنوع هندسي حريق سيارات *طي/ بح  السنة

1991 36 40 18 1 4 1 

1992 42 27 20 7 3 1 

1993 52 20 

-9 

20 3 4 1 

1994 50 24 19 2 4 1 
 

 ).3(الجدول : المصدر

 .التأمين البحري والطيران= طي / بح * 

 .التأمين الزراعي يشمل تأمين اإلنتاج الحيواني والدواجن** 
 

 )6(الجدول رقم 

 مساهمة فروع التأمين في صافي األقساط
(%) 

 **زراعي متنوع هندسي حريق سيارات *طي/ بح  السنة

1991 22 65 8 1 3 1 

1992 24 60 8 3 4 1 

1993 27 57 9 2 4 1 

1994 24 57 11 3 4 1 
 ).4 (الجدول: المصدر

 .التأمين البحري والطيران= طي / بح * 

 التأمين الزراعي يشمل تأمين اإلنتاج الحيواني والدواجن** 
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 )7(الجدول رقم 

 مجمل المطالبات: التأمين التجاري
 )مليون جنيه سوداني(

 المجمل**زراعي متنوع هندسي حريق سيارات*طي/ بح  السنة

1991 121 132 30 1 19 2.3 305.3 

1992 137 308 80 23 38 30 616 

1993 149 545 134 7 14 6 855 

1994 687 1064 217 90 26 8 2092 
 1994 – 92التقارير السنوية لألعوام , الهيئة العامة لإلشراف والرقابة على أعمال التأمين: المصدر

 .التأمين البحري والطيران= طي / بح * 

 . الحيواني والدواجنالتأمين الزراعي يشمل تأمين اإلنتاج** 
 

 

 )8(الجدول رقم 

 صافي المطالبات: التأمين التجاري
 )مليون جنيه سوداني(

 المجمل**زراعي متنوع هندسي حريق سيارات*طي/ بح  السنة

1991 16 106 3 1 6 0.2 132 

1992 28 241 9 5 13 30 327 

1993 19 412 11 2 3 4 451 

1994 73 942 12 1 5 5 1038 
 1994 – 92التقارير السنوية لألعوام , الهيئة العامة لإلشراف والرقابة على أعمال التأمين: رالمصد

 .التأمين البحري والطيران= طي / بح * 

 .التأمين الزراعي يشمل تأمين اإلنتاج الحيواني والدواجن** 
 

ه سوداني عام     616مجمل المطالبات في التأمين التجاري بلغت     ون جني ا  فيم 1992 ملي

ت  بقه     305آان ذي س ام ال ي الع ه ف ون جني ادة ,  ملي د  % 101أي بزي ام واح الل ع . خ

ادة    1993 مليون جنيه سنة      855وارتفعت إلى    ا في عام     . 1992عن عام     % 39 بزي أم

ى   1994 اري لتصل إل أمين التج ات الت ورت مطالب د تط ادة  2092 فق ه وبزي ون جني  ملي

 .أعاله) 7(الجدول , 1993عن عام % 145
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 و  1991 المطالبات شهدت هي األخرى تطورا ملحوظا لتتضاعف بين عامي           صافي

ه   1038 لتبلغ   1994 ثم لتقفز بمعدل أعلى في عام        1992 ين في        ,  مليون جني ا هو مب آم

 ).8(الجدول 
 

وقد حافظت فروع التأمين التجاري على نفس ترتيبها في مساهمتها في مجمل , هذا

 .أدناه) 9 (ئيات الجدولوصافي المطالبات آما تبين ذلك إحصا

 

 )9(الجدول رقم 

 مساهمة فروع التأمين في مجمل وصافي األقساط
(%) 

 **زراعي متنوع هندسي حريق سيارات *طي/ بح  السنة

1991 40)12( 44)81( 9.6)2( 0.4)-( 5)4( 1)1( 

1992 23)8( 51)84( 13)3( 4)2( 6)2( 3)1( 

1993 24)4( 61)92( 12)21( 1)0.4( 2)1( 1)0.6( 

1994 23)6( 51)91( 11)9( 3.6)0.6( 1)1( 0.4)0.4( 
 ).8(و ) 7(الجدوالن رقم : المصدر

 .التأمين البحري والطيران= طي / بح * 

دواجن         **  واني وال اج الحي أمين اإلنت أمين في صافي          التأمين الزراعي يشمل ت روع الت ل مساهمة ف واس تمتث ين األق يم ب  الق

 .المطالبات

 

 

 :التأمين إعادة 3 – 2
 

ل      أمين آك أمين عام            , بالنسبة لسوق الت ادة الت ان مجمل أقساط إع  يساوي  1991آ

ه عام       1800 مليون جنيه ثم زاد إلى نحو        384 ى     , 1992 مليون جني م إل ون   2300ث  ملي

 200 فيما آان مجمل هذه األقساط       1994 مليون جنيه عام     7000 وإلى   1993جنيه سنة   

ام  ه ع ون جني ر ج. 1991ملي الل   وتظه أمين خ ادة الت ي أنشطة إع رة ف ادة الكبي ا الزي لي

 .1994 وحتى عام 1991الفترة المذآورة من عام 
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ا      , أما بالنسبة لشرآة إعادة التأمين الوطنية    فقد شهدت هي األخرى تطورا ملحوظ

ديها من     , في أعمال إعادة التأمين التي تقدمها    أمين ل ادة الت  200إذ زادت قيمة أقساط إع

ه عام       843 إلى   1991يه عام   مليون جن  ة    1993وفي عام     . 1992 مليون جني  زادت قيم

اله    3300 مليون جنيه وإلى     1300أقساط إعادة التأمين إلى       مليون جنيه في العام الذي ت

– 1994. 
 

ا من            ه   173مجمل المطالبات المستردة من السوق العالمي زادت قيمته ون جني  ملي

ادة    1992 مليون جنيه عام     316 إلى   1991عام   ى    % 83 بنسبة زي ا ارتفعت إل  406آم

ه عام       1000 وإلى   1993مليون جنيه عام     ادة    1994 مليون جني ين هذين    % 146 بزي ب

د زادت من            . العامين األخيرين  ون   31أما المطالبات المستردة من الشرآة الوطنية فق  ملي

 %.290 بنسبة زيادة 1992 مليون جنيه عام 121 إلى 1991جنيه عام 
 

دنت ام  ت اظ ع دالت االحتف بة   1992 مع ة وبالنس أمين بعام وق الت توى س ى مس  عل

أمين من               , لشرآة اإلعادة الوطنية   اظ لسوق الت دل االحتف عام  % 50.1حيث انخفض مع

ى          1993عام  % 29 وإلى   1992عام  % 34.4 إلى   1991 يال إل ع قل م ارتف عام  % 36 ث

1994. 
 

ين الز, إذن ات أعاله تتب راءة البيان رة والتطور السريع في ومن خالل ق ادة الكبي ي

ا      . حجم أنشطة إعادة التأمين بالسودان سواء أآانت أقساطا أم طالبات          وتجدر اإلشارة هن

أمين                         ادة الت ة في خدمات إع المي لملء الفجوة الداخلي إلى زيادة التعامل مع السوق الع

 .سابقةوالتي لم تشهد تطورا آافيا موازيا لتطور أعمال التأمين في السنوات ال

 

 : استثمارات شرآات التأمين4 – 2
 

ى  1991 مليون جنيه سوداني عام    170زاد مجمل استثمارات قطاع التأمين من         إل

 ارتفعت استثمارات     1993وفي عام   % 340 بزيادة قدرها    1992 مليون جنيه عام     747

ى     % 100 مليون جنيه وزادت بنسبة       1000شرآات التأمين إلى     ون   2000لتصل إل  ملي

  وتوزعت هذه االستثمارات بين قنوات االستثمار1994ه عام جني
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ين          المختلفة من أراض وعقارات وقروض وودائع وأسهم وأوراق مالية آما هو مب

 ).10(بالجدول رقم 

 

 )10(جدول رقم 

 توزيعات استثمارات شرآات التأمين
(%) 

 1994 1993 1992 1991 النوع

 21.8 47.4 9.6 24.3  وعقارأراض

 - 1.7 2.6 4.6 قروض

 60.7 34.1 51.2 62 ودائع

 17.5 16.8 36.6 9.1 أسهم

 100 100 100 100 اإلجمالي
 

 1994 – 92السنوية باألعوام , الهيئة العامة لإلشراف والرقابة على أعمال التأمين: المصدر

 

أمين خالل عامي             , هذا  1992 و   1991وقد تطورت الميزانية المجمعة لشرآات الت

ه عام   835حيث آان حجم الميزانية    , %300يد عن   بنسبة تز  ع  1991 مليون جني  وارتف

ر عامي           . 1992 مليون جنيه عام     2558إلى   ة أآث  1994 و   1993وتطور حجم الميزاني

ى   ل إل نة  6000ليص ه س ون جني ى 1993 ملي ام  8000 وإل ه ع ون جني ا 1994 ملي  آم

 ).ب(3و ) أ(3توضح ذلك بيانات الملحق 
 

 : التأمين اإلسالمية تجربة شرآة– 3
 

 : مقدمة1 – 3
 

ك فيصل اإلسالمي السوداني أول شرآة             ة لبن تعتبر شرآة التأمين اإلسالمية التابع

وقد أسسها البنك وفقا لنظام التأمين . 1978تبدأ العمل بنظام التأمين اإلسالمي وذلك عام 

د واج . التعاوني اإلسالمي للتأمين على ممتلكاته وفق أسس إسالمية      رة إنشاء    وق هت فك

انوني يستوعب مفهوم              ة في عدم وجود إطار ق الشرآة صعوبات إدارية وقانونية متمثل

 التأمين التعاوني اإلسالمي ألن القانون الذي ظل ينظم عمل
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ام           ول      , 1925الشرآات بالسودان هو قانون الشرآات السوداني لع انون منق وهو ق

 .نصا وروحا من القانون اإلنجليزي
 

اوز مع انونيولتج ار الق لة اإلط رآات , ض ام الش جل ع دى مس رآة ل جلت الش س

وأمكن للشرآة أن يكون       , السوداني على أساس أنها شرآة مساهمة استثمارية محدودة        

واآلخر حساب مستقل لحفظ واستثمار , لديها حسابان أحدهما خاص باستثمار رأس المال

 .التأمين) أقساط(أموال 
 

ائها د إنش م يكن للشرآة , وعن ك فيصل اإلسالمي ل ون سوى بن مساهمون ومكتتب

ى أساس القرض                      ه للشرآة بالكامل عل ال المصرح ب السوداني الذي تولى دفع رأس الم

ا اآلن    , ورغم أن الشرآة تتبع إداريا لبنك فيصل اإلسالمي السوداني           , هذا. الحسن إال أنه

م   (مملوآة فعال لحملة وثائق التأمين       د        , )المؤمن له ك ق ك أن البن ة القرض      ذل استرد قيم

 25.الحسن بكامله من الشرآة
 

ام  أمين بالسودان نحو نظ ل قطاع الت ر في تحوي ر آبي ذه الشرآة أث ان إلنشاء ه آ

دان          –التأمين التعاوني اإلسالمي في السودان         ره من البل  حيث أنشأت معظم     – وفي غي

ك ا                  ل بن ا فع ا آم ة له ة السوداني    البنوك اإلسالمية هناك شرآات تأمين إسالمية تابع لبرآ

افلي       26 . 1983 والبنك اإلسالمي عام     1984عام   وعممت التجربة لتشمل التأمين التك

اوني اإلسالمي            , الطويل األجل على أسس إسالمية       أمين التع رة الت ات فك وتطورت تطبيق

 .لتصبح إلزامية قانونا ونظاما بالسودان

 

 : أنشطة الشرآة بالسودان2 – 3
 

ا بمدن السودان األخرى              بدأت الشرآة عملها بم    ا له دينة الخرطوم وافتتحت فروع

 لذلك سننظر اآلن في أعمال , وفروعا تعمل في المملكة العربية السعودية

 
 . حصل الباحث على هذه المعلومات بعد مقابلة تمت بينه وبين نائب المدير العام لفرع الشرآة بجدة بالمملكة العربية السعودية25

 .دراسة تحليلة): الخرطوم(شرآة التأمين اإلسالمية المحدودة , )1986(ابكر ب, الخواض:  انظر26
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الشرآة في داخل السودان وفي أنشطتها خارج السودان بالنسبة لفروعها بالمملكة           

 .العربية السعودية

 

 : أعمال الشرآة بالسودان) أ 
 

رة           د أ   , 1993 – 1988بالنظر في الميزانيات الخاصة بالشرآة للفت ن أآملت   أي بع

 : يتبين اآلتي–عشرة أعوام من العمل خالل هذه الفترة 
 

 مليون  45 إلى   1988 مليون جنيه عام     29تطور حجم الميزانية العامة للشرآة من       

دهور                . 1989جنيه عام    ة الناتجة عن ت وبدون النظر لآلثار التضخمية في حجم الميزاني

ه السوداني وة الشرائية للجني و الم, الق ةنالحظ النم م الميزاني حيث زادت , طرد في حج

دل  امي  % 50بمع ين ع ا ب ام % 23, 1989 – 88تقريب ين ع % 80, 1990 – 89ب

امين  امين % 93, 1991 – 90للع امين % 91 و 1992 -  91للع ا 1993 – 92للع  آم

 :هو مبين في الجدول أدناه

 

 )11(جدول رقم 

 1993 – 88تطور أصول شرآة التأمين اإلسالمية لألعوام 

 
 )باألسعار الجارية/ مليون جنيه (

 1993 1992 1991 1990 1989 1988 السنوات

 381 199 103 57 45 29 األصول 

ر    معدل التغي

 السنوي

- 50% 23% 80% 93% 91% 

 

 .الميزانيات السنوية المراجعة, الخرطوم, شرآة التأمين اإلسالمية:  المصدر
 

ول     بة األص م نس ر حج ظ آب ا يالح ائلة إلجم ول   الس ن األص ة م ول المكون لي األص

 فقد شكلت األصول السائلة نسبة . السائلة زائدا االستثمارات زائدا األصول الثابتة
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ا         1988من مجمل األصول عام     % 72.4 ه تقريب  -% 72 أي   – وظلت آما هي علي

 : آما توضح إحصائيات الجدول التالي1993عام % 77 وزادت إلى 1990عام 
 

 )12(جدول رقم 

  األصول السائلة لمجمل األصولنسبة
 )مليون جنيه(

 1993 1992 1991 1990 1989 1988 األعوام

أصول سائلة 

)1( 

21 38 41 57 135 293 

استثمارات 

)2( 

7 6 11 32 42 33 

أصول ثابتة 

)3( 

1 1 5 14 22 55 

مجمل األصول 

)4( 

29 45 57 103 199 381 

)1) / (4( 72.4% 84.4 72 55.3 68 77 

 

 .الميزانيات السنوية المراجعة, الخرطوم, شرآة التأمين اإلسالمية: مصدرال
 

ى حساب االستثمارات             ة عل د زادت األصول     , آما يالحظ أيضا نمو األصول الثابت فق

ه عام        14 إلى   1989 و   1988 مليون جنيه فقط سنتي      1الثابتة من    ون جني  و  1991 ملي

ه عام       ملي  55 ثم قفزت إلى     1992 مليون جنيه عام     22 ا االستثمارات    . 1993ون جني أم

دا عام                ذآورة ع ل      1993فقد ظلت تزيد عن األصول الثابتة خالل السنوات الم  إذ آانت أق

 . من األصول الثابتة
 

الي األصول     ائلة إلجم بة األصول الس ر نس ع آب ه م ول إذن إن ن الق ه , يمك ال تواج

ا           والناتجة عن حدوث خسائر        الشرآة أي صعوبات في مقابلة المطالبات المستحقة عليه

 .لحملة وثائق التأمين
 

ة                  دخول المترتب النظر في ال ال الشرآة ب ى تطور وتوسع أعم ذلك عل يمكن الحكم آ

ة          أمين حسب أنواعه المختلف الغ التي            , عن خدمات الت الي يوضح حجم المب والجدول الت

 :حصلتها الشرآة نظير قيامها بأعمال التأمين الموضحة بالجدول التالي
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 )13(جدول رقم 

 1993 – 89إيرادات شرآة التأمين اإلسالمية لألعوام 
 

 )مليون جنيه(

وع  ن

 التأمين

ق  حري

 وسرقة

 المجموع زراعي متنوع هندسي سيارات بحري

1989 9 14 25 1 1 - 50 

1990 9 21 33 12 1 - 65 

1991 13 49 66 3 2 5 137 

1992 33 75 145 1 5 17 277 

1993 70 109 288 2 14 12 495 
 .الميزانيات السنوية المراجعة, الخرطوم, شرآة التأمين اإلسالمية: المصدر

 

م                     ى ول أمين الزراعي في السنوات األول اب الت ة غي وتكشف هذه البيانات عن حقيق

م               , 1991يبدأ إال عام     ى السيارات ث آما يالحظ أن معظم التأمين آان في مجال التأمين عل

 .التأمين البحري
 

ا آخر من أداء الشرآة                   تعكس   أمين جانب ائق الت ة وث ى حمل , الفوائض الموزعة عل

ى المستأمنين لألعوام                  وائض الموزعة عل ة توضح الف  – 89والبيانات اإلحصائية التالي

1993. 
 

 )14(جدول رقم 

 فوائض التأمين الموزعة على حملة الوثائق
 )مليون جنيه(

 1993 1992 1991 1990 1989 السنوات

 40.2 21 10.4 4.3 3.3 الفائض
 

 .الميزانيات السنوية المراجعة, الخرطوم, شرآة التأمين اإلسالمية: المصدر
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ائق           ة وث ى حمل وزع عل ا تحقق فائضا ي نالحظ أن الشرآة ظلت خالل سنوات عمله

أمين                , التأمين وهذا الفائض إما أن يعني أن التعويض عن الخسائر آان أقل من أقساط الت

وائض من              أو أن تعويضات   ة األقساط ولكن الشرآة تحقق الف ل قيم  الخسائر تستغرق آ

 .وإما أن يكون الفائض ناتجا عن العنصرين معا, االستثمار

 

وقيام الشرآة بتوزيع الفائض يعني فعال أنها تطبق نظام التأمين التعاوني اإلسالمي          

ار المتبق                  ائق واعتب ة الوث ع تعويضات للمتضررين من حمل وال     القائم على دف ي من األم

ى المستأمنين      ة التي ال                 . فائضا يوزع عل أمين التقليدي ه شرآات الت ا تفعل ذا خالف لم وه

رة  , توزع أي فوائض على حملة الوثائق  وتكتفي بااللتزام فقط بدفع التعويضات خالل الفت

 . المدة المتفق عليها والمبالغ المؤمن عليهاالمتفق عليها وحسب

 

 :لسودانأعمال الشرآة خارج ا) ب 
 

ة                  ة العربي ة للشرآة في المملك وبالنظر في البيانات المتوفرة عن األنشطة الخارجي

 :السعودية يتبين أنها
 

دمات - ة خ دم آاف اة تق ى الحي أمين عل ا الت ا فيه ل المجاالت بم أمين في آ  أي – الت

ن وفي هذا الصدد تمكنت الشرآة م.  االدخار واالستثمارالتكافل اإلسالمي عن طريق نظام

ا  ت قيمته ات فاق ة ممتلك اء 7000تغطي رآات الكهرب ملت ش عودي ش ال س ون ري  ملي

ود حيث تمكنت الشرآة               والمصانع والفنادق والمستشفيات وشرآات النقل ومحطات الوق

 27 .من وفاء التزاماتها تجاه هذه الجهات المؤمنة
 

رة     130زاد االآتتاب في الشرآة عن       -  1988 – 84 مليون ريال سعودي خالل الفت

 . مليون ريال خالل نفس الفترة56آما زادت تعويضات المشارآين عن 
 

رة            - ك       1992 – 88لم تشهد ميزانية الشرآة تطورا آبيرا خالل الفت ان ذل ا آ  وربم

  فقل نصيب الشرآة من سوق, بسبب دخول شرآات تأمين أخرى مجال العمل

 
 ).تاريخبدون (, إنجازات وآمال: شرآة التأمين اإلسالمية:  انظر27
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 23.5 مليون ريال فيما آان      22 بلغ   1992ولذلك نالحظ أن إجمالي األصول عام       , التأمين

 . 1988مليون ريال عام 
 

ائض   (بالنسبة لمال حملة الوثائق      - د زاد من     ) االحتياطي العام والف  ألف  105.6فق

ال عام        1.1وإلى  , 1989 ألف ريال عام     276.7 إلى   1988ريال عام    ون ري   و 1990 ملي

ال  . 1992 مليون ريال سنة 2.2 و 1991 مليون ريال عام   2 وهذه الزيادة المطردة في م

حملة الوثائق تبين أم المرآز المالي للشرآة في تحسن مما يجعلها أقدر ماليا على مقابلة               

ا                    ا لم ائق لسد العجز وفق المطالبات دون اللجوء إلى االقتراض أو الرجوع إلى حملة الوث

 .ساسي للشرآة في مثل هذه الحاالتيقرره النظام األ

 

ى        24 من    1989 و   1988أنخفض دخل التأمين بين عامي        - ال إل ون ري  19.3 ملي

 مليون 25.5 مليون ريال و 23 مليون ريال وإلى 21 إلى 1990مليون ريال ثم عاد سنة   

امي   ي ع ال ف والي 1992 و 1991ري ى الت ذا.  عل ة   , ه ات المتتالي رت الميزاني د أظه وق

رآة د      للش ي أعي اط الت م األقس د خص أمين بع ل الت افي دخ ي ص ة ف ادة حقيق اك زي  أن هن

 .تأمينها وخصم عموالتها
 

المدور في نهاية آل سنة زيادة مطردة سنة         ) بعد دفع التعويضات  ( شهد الفائض    -

رى د أخ ن . بع ام 5169إذ زاد م ال ع ى 1988 ري ام 16749 إل ال ع ى 1989 ري  وإل

ام 106788 ى   1991ام  ع844011 و 1990 ع ض إل م انخف ام 191892 ث , 1992 ع

نة       ة الس ي بداي دور ف ائض الم مل الف نة يش ل س ة آ دور نهاي ائض الم د الف أن بن ا ب علم

رح    اطي المقت ام واالحتي اطي الع ل لحساب االحتي ائض المرح نة والف ائض الس وصافي ف

 .توزيعه لحملة وثائق التأمين
 

 

ا زائدا عموالت (بلغ صافي التعويضات المدفوعة      - رة       ) ه ة خالل الفت  – 88المتراآم

ال 51.1 1992 ون ري ذآورة      .  ملي رة الم الل الفت ات خ الي التعويض ا إجم ا  (أم ا فيه بم

وية ت التس ات تح والي  ) التعويض ت ح د بلغ ال100فق ون ري الي .  ملي من إجم ويتض

 33التعويضات الجزء المسترد من إعادة التأمين والذي بلغ في جملته خالل نفس الفترة 
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ا    مل ال تقريب اقي                    , يون ري ا وفرت الثلث الب د دفعت ثلثي التعويضات فيم أي أن الشرآة ق

 .من شرآات إعادة التأمين%) 33(

 

اط    - ة األقس ن صافي قيم ابه م تم احتس بة ب ر المكتس أمين غي اط الت د أقس اك بن هن

بة    رآة بنس دى الش ا ل تفظ به ري% 30المح أمين البح ق% 40و , للت أمين الحري و , لت

املين    لتأم% 40 أمين الهندسي و      % 40و  , ين السيارات وإصابات الع أمين  % 40للت لت

 .  مليون ريال23وقد آانت جملة المبالغ في هذا البند تساوي . الحوادث المتنوعة
 

وال              - في جانب االستخدامات تقوم الشرآة بجميع فروعها باستثمار ما لديها من أم

غ مجمل    , را أم استثمارات أخرى  وفقا للصيغ اإلسالمية سواء أآان استثمار مباش   د بل وق

 .1992 – 88 مليون ريال خالل الفترة 13,2استثمارات الشرآة 

 

 : أنواع التأمين التي تقدمها الشرآة3 – 3
 

 تمارس الشرآة التأمين العام بمختلف أنواعه إضافة إلى التأمين على الحياة 

 

 :التأمين العام) أ 
 

 :دمه الشرآة األنواع اآلتيةتضم خدمات التأمين العام الذي تق

 . تأمين السيارات– 1

 . التأمين البحري المفتوح– 2

ق– 3 أمين الحري دة ,  ت ة واح اطر بوثيق ل المخ أمين آ ائر , ت أمين الخس دان (ت فق

 .الناتجة عن تعطل اآلالت) األرباح

 . تأمين اآلليات– 4

 . التأمين على آل خيانة األمانة وأخيرا– 5

 .الناجمة عن الحريق وما يتبعه من مخاطر تأمين الخسائر – 6
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ا             ة تمام ا آانت مطابق وبالنظر إلى الشروط المضمنة في جميع هذه الوثائق نجد أنه

دي أمين التقلي ائق شرآات الت ي وث ي أن شرآة . ألي شروط ف ل ف د يتمث والخالف الوحي

د    التأمين اإلسالمية أضافت شرطا واحدا لهذه الوثائق أسمته شرط التأمين ال           اوني ويفي تع

 :باآلتي
 

ة    ذه الوثيق رآة بموجب ه ع الش ل م ول التعام ه بقب ؤمن ل ر الم أمين (يعتب ة ت وثيق

ام     ) السيارات مثال  ا ألحك اوني طبق مشترآا مع غيره من المؤمن لهم لديها على أساس تع

أمين يعرف بحساب             ال الت الشريعة اإلسالمية حيث تحتفظ الشرآة بحساب منفصل ألعم

ا ويخصم من حسابهم                   , حملة الوثائق  أمين التي دفعوه ذا الحساب أقساط الت ويضاف له

 .مصاريف الخدمات اإلدارية وأقساط إعادة التأمين والمطالبات واالحتياطي الضروري

 

 :أما الفائض فيتم التصرف فيه على النحو اآلتي
 

ات        -   يجوز لمجلس اإلدارة أن يخصص آل الفائض آاحتياطي عام أو أي احتياطي

 .ى ويعتبر ما يخصص تبرعا من المشترآينأخر
 

ات             - ه آاحتياطي ائض أو جزء من ا     , في حالة عدم تخصيص آل الف دفع الشرآة م ت

 .تبقى من الفائض للمشترآين بنسبة أقساطهم

 

 :التأمين التكافلي) ب 
اة                     ى الحي دي عل أمين التقلي ال الت أمين من تطوير أعم تمكنت الشرآة اإلسالمية للت

ع الض  ق م رعيةليتواف المي  , وابط الش ل اإلس وم التكاف ع مفه يا م ل  . وتمش د التكاف يعتم

ا                  ى استخدام صيغة المضاربة اإلسالمية بحيث تتكون شرآة مضاربة طبق اإلسالمي عل

أمين                    ين شرآة الت ال من جانب وب ألحكام الشريعة بين حملة صكوك المضاربة آأرباب م

 .اإلسالمية آمضارب من جانب آخر
 

ال           ) شرآة التأمين هنا    ( يقوم المضارب    وين رأس الم ال المضاربة وتك بتوظيف م

ادئ الشريعة اإلسالمية                ا لمب ك وفق اك  , للمشترآين من خالل االستثمار واالتجار وذل وهن

 هدف آخر للمضاربة هو إيجاد التكافل فيما بين أرباب المال وذلك في حالة عجز
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ل م               تم التكاف رة االشتراك في ه خالل فت ام           أحدهم أو وفات ا ألحك ه وفق ه أو مع ورثت ع

 .المضاربة وشروطها المتفق عليها
 

 :وضعت الشرآة شروطا لالشتراك في المضاربة على النحو اآلتي
 

 .  سنة60 إلى 18أن تتراوح سن المشترك ما بين  -1
 

 . سنة65أال تتجاوز سنة عند نهاية االشتراك  -2
 

ل   -3 ندوقي التكاف ين ص نوي ب تراك الس يم االش ع وتقس تم توزي تثماري     واالس

 : بحيث
 

ه  - دات       % 87.5يوج راء وح ى لش نة األول تراك الس تثناء اش تراك باس ن االش م

 .استثمار لصالح المشترك
 

ى         - من االشتراك السنوي يحول لحساب          % 12.5اشتراك السنة األولى إضافة إل

ن التكافل لسداد مبالغ التكافل المشترك الذي يتوفى قبل أن يكمل سداد ما تعهد به م               

 .مال المضاربة ومقابلة المصروفات اإلدارية
 

ة    -4 روفات الفعلي ع المص ل جمي اب التكاف ن حس ارب م م المض د أن يحس بع

ل     ك التكاف ي ذل ا ف اربة بم ات المض ائض  , لعملي ول الف د –يح ى – إن وح  إل

 .حساب االستثمار إلعادة استثماره لصالح المشترآين
 

اد استثماره لصالح    %) 90 (من األرباح والمتبقي% -1 تدفع للمضارب     -5 يع

 .المشترآين آأصل لحساب االستثمار أو حساب التكافل
 

إن                   -6 د بسدادها ف  في حالة وفاة المشترك قبل إتمام سداد االشتراآات التي تعه

 :أو للموصى لهم المبالغ اآلتية/ المضارب يدفع لورثته و 
 

اري    - ى ت ه إل اريخ وفات ن ت ترك م ى المش ة عل تراآات المتبقي دة االش اء م خ انته

 .اشتراآه

 



 52

 .ما سدده المشترك من اشتراآات السنة األولى الشتراآه في المضاربة -
 

 .الوحدات المخصصة للمشترك في حساب االستثمار إلى تاريخ وفاته -
 

ب   -7 ترك أن يطل وز للمش حابيج ر   االنس ا يعتب ا أراد آم ى م اربة مت ن المض  م

.  منسحبا من المضاربة   المشترك الذي يتأخر عن سداد أي اشتراك في موعده        

ا ويعتبر المنسب    ه                 متبرع ا ارتبطت ب ل لمواجهة م  بنصيبه في حساب التكاف

ر  ذي يعتب حب أو ال ترك المنس ون للمش ل ويك زات التكاف ن مي اربة م المض

ه في حساب االستثمار                  ة الوحدات المخصصة ل وفي  . منسحبا الحق في قيم

ت     اريخ اس ى ت اة إل د الحي ى قي ترك عل اء المش ة بق اربة  حال حقاق صك المض

اريخ                   ه في حساب االستثمار في ت يستحق قيمة جميع الوحدات المخصصة ل

ذا تحقاق الصك ه ل  , اس زات التكاف ب مي ى جان ة ( وإل اة الطبيعي ن ) الوف يمك

 : للمشترك الحصول على مزايا إضافية وذلك بدفع قسط بحيث يغطي
 

ادث) أ  اة بح غ: الوف ادل المبل غ إضافي يع دفع مبل ا ي ة وهن ي حال دفع ف ذي ي  ال

 . أي القيمة االسمية لشهادة االشتراك–الوفاة الطبيعية 
 

ويدفع للمشترك مبلغ يعادل    : العجز الكلي الدائم بسبب الحوادث أو المرض      ) ب  

ي    ة ف تراآات المتبقي داد االش ن س اء م ى اإلعف مية باإلضافة إل ة االس القيم

 . حالة الحوادث
 

ادث   ) ج  دائم بح ي ال ز الجزئ ة      : العج ن القيم بة م ه نس ؤمن ل دفع الم ا ي وهن

 .االسمية وفقا لجدول العجز
 

دل            : العجز الكلي المؤقت بحادث   ) د   ا أسبوعيا بمع دفع الشرآة مرتب  10وهنا ت

 . أسبوعا52 دوالر لمدة 500في األلف من القيمة االسمية وبحد أقصى 
 

ا                   م فحص وث أمين ت ال الشرآة اإلسالمية للت أمين   ومن خالل استعراض أعم ئق الت

 )إياك(التي تعمل بها شرآة تأمين أخرى مثل الشرآة اإلسالمية العربية للتأمين 
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ة السعودية       أمين لكال           . التابعة لمجموعة دلة البرآ ائق الت واردة بوث ين أن الشروط ال وتب

ة       اد تكون متطابق ة اختالف   , وال يوجد اختالف جوهري      , الشرآتين تك ان ثم فهو  , وإن آ

 .الشروط أو في صياغة العقودشكلي في صياغة 

 

 : السالمة الشرعية ألعمال الشرآة4 – 3
 

 أنشئت الشرآة أساسا لتمارس أعمال التأمين التعاوني اإلسالمي ولذلك نجد في         –أوال  

العمل وآيال لشرآات ومؤسسات التأمين     : عقد التأسيس أن من ضمن أغراضها     

 .اإلسالميةألداء آل األعمال التي ال تتعارض مع الشريعة 
 

 وآذلك اإلشارة إلى أن جميع معامالت الشرآة في مجال التأمين أو غيره تخضع    –ثانيا 

ام األساسي            ام   : لما تقتضيه أحكام الشريعة اإلسالمية آما جاء في النظ أن األحك

في   (1925من الجدول األول من قانون الشرآات لسنة          ) أ(الواردة في القائمة    

ذه              ال تنطبق عل  ) السودان واردة في ه ام ال ى هذه الشرآة بل تنطبق عليها األحك

 28 .الالئحة
 

أن لمجلس إدارة الشرآة أن يطلب      ) 3المادة  ( وجاء آذلك في النظام األساسي          –ثالثا  

أو أن يقرض قرضا حسنا ألغراض هذه الشرآة أي مبلغ من المال حسبما يرى              

با ك مناس د االق . ذل د قي ام ق ا أن النظ ظ هن ا  ونالح دة وإنم يس بفائ أن ل راض ب ت

 .بطريقة القرض الحسن حسب األسس الشرعية
 

ا  ال           –رابع رأس الم ال ل ابا منفص رآة حس ظ الش ى أن تحف ي إل ام األساس ار النظ وأش

أمين              ال الت وتحدد الشرآة    . واستثماراته وآخر منفصال لنشاط الشرآة في أعم

آل الفائض أو جزءا الفائض لكل سنة مالية ويجوز لمجلس اإلدارة أن يخصص 

ص      ا يخص ر م رى ويعتب ات أخ ام أو احتياطي اطي ع ه آاحتي ن  من ا م تبرع

 وفي حالة عدم تخصص آل الفائض آاحتياطيات تدفع الشرآة. المشترآين

 
يس    , من الجدول األول من قانون الشرآات السوداني عبارة عن نموذج للنظام األساسي للشرآات                ) أ( القائمة   28 وهو ل

 .الشرآات التي يمكنها أن تعمل وفقة أو أن تعمل نظاما أساسيا قريبا منه أوال تتقيد به تماماإلزاميا على 
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ائض للمشترآين بنسبة أقساطهم           وإذا ظهر عجز في حساب     . ما تبقى من الف

اطي أو عدم       . المشترآين يغطى من االحتياطي العام  ة عدم وجود احتي وفي حال

 .سبيل القرض الحسنيغطى العجز من رأس المال على آفايته 

 

ا  ام    –خامس ي النظ اء ف د ج ات الشرعية فق ق المتطلب ل وف رآة تعم ن أن الش د م   وللتأآ

 : األساسي
 

اء الشريعة اإلسالمية               – 1  تشكل هيئة للرقابة الشرعية من خمس أعضاء من علم

 .تنتخبهم الجمعية العمومية
 

رآة    – 2  س إدارة الش ع مجل رعية م ة الش ة الرقاب ترك هيئ اذج   تش ع نم ي وض ف

 .وثائق التأمين والنماذج األخرى
 

ا               – 3 د من مطابقته  لهيئة الرقابة الشرعية الحق في مراجعة عمليات الشرآة للتأآ

 .ألحكام الشريعة اإلسالمية
 

ازه                , هذا ذي أج اوني ال عالوة على أن الشرآة تؤدي خدماتها وفق عقد التأمين التع

اء د التأ , إذن. الفقه ول إن عق ن الق ام   يمك ا تم رآة يلزمانه ي للش ام األساس يس والنظ س

بتطبيق فكرة التأمين التعاوني اإلسالمي ولعل ذلك هو المفترض في شرآة أنشئت أصال           

 .هل آان أداء الشرآة وفق الضوابط الشرعية؟: ولكن السؤال اآلن هو. لهذا الغرض
 

ا      ل أعماله ي ج رعية ف وابط الش زم الض رآة تلت ح أن الش ن الواض ن ظ, م ت ولك ل

ود                      اذج للعق ا نم م تضع من جهته ا ول أمين التجاري آم اذج شرآات الت الشرآة تعمل بنم

ات الشرعية           ة المتطلب ة لمقابل ذا     . واالتفاقيات أو تعدلها بصورة آافي د تمت معالجة ه وق

ام   د لع انون الجدي د صدور الق ر بع ق األسس  , 1992األم أمين وف ال الت نظم أعم ذي ي ال

 ).لثالث انظر الفصل ا( , الشرعية
 

ا من خدمات   ة لسد حاجته ة التقليدي ى الشرآات األجنبي د عل ال زالت الشرآة تعتم

 والصيغة التي تتعامل وفقها مع هذه الشرآة األجنبية هي أن . إعادة التأمين
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أمين              شرآة التأمين اإلسالمية ال تأخذ فائدة على مستحقاتها من تعويضات إعادة الت

أخرت ف و ت ذه الشرآات ل دفعمن ه ة من , ي ال ات مالي ذه الشرآات غرام ذ ه ا ال تأخ آم

 .شرآة التأمين اإلسالمية إذا تأخرت األخيرة في دفع أقساط إعادة التأمين
 

از     ذي أج رآة ال رعية للش ة الش ي للهيئ الرأي الفقه ذت ب رآة أخ والواضح أن الش

ة عدم وجود شرآات إسال        ادة  التعامل مع شرآات إعادة التأمين التقليدية في حال مية إلع

 .التأمين
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 الفصل الثالث
 

 التغيرات القانونية واإلدارية في قطاع التأمين
 

 :  مقدمة– 1
 

ذ عام                ة من رات هام ا     1983شهد القطاع المالي بالسودان بصفة عامة تغي  قصد به

ام     . سس الشرعية تحويله للعمل وفق األ    رارات الرسمية       1984ففي سبتمبر لع  جاءت الق

وك اإلسالمية             , للدولة بتحويل النظام المصرفي ليعمل بالتوافق مع المنطلقات الفكرية للبن

ات            . آما أنشأت الدولة ديوان الزآاة     أثرت بتقلب ولكن هذه الخطوات لم تتقدم لألمام حيث ت

الي السياسة العامة للدولة تجهاه القطاع ا       الي            , لم ذلك بقيت مظاهر أسلمة القطاع الم ول

 .منحصرة في البنوك اإلسالمية التي نشأت أصال بنوآا إسالمية
 

ة التي صدرت في                 ة القديم ظل قطاع التأمين يعمل وفق األطر التشريعية والقانوني

أمين لسنة               . 1960بداية عقد الستينيات وأبرزها قانون اإلشراف والرقابة على أعمال الت

 1990ولكن في عام  . لم تتطرق محاوالت األسلمة المشار إليها سابقا إلى قطاع التأمين  و

أمين                الي شملت قطاع الت ام    . صدرت قرارات جديدة بشأن أسلمة القطاع الم ى اهتم وتجل

ة الشاملة             29الدولة المتزايد بأسلمة قطاع التأمين باإلشارة إليه في اإلستراتيجية القومي

ز ه حي ردت ل ي أف لمتهالت ه وأس ة تحديث ان آيفي را لبي ت . ا آبي أن طالب ذا الش ي ه وف

أمرين     ا , اإلستراتيجية القومية الشاملة ب أمين       : أولهم ال الت ادة ضخمة في أعم إحداث زي

ة                  . نحو األطر الشرعية   ة واإلداري ى الجوانب القانوني ذا البحث عل ز في ه وحيث إننا نرآ

أمين  اع الت لمة قط ة بأس ي ال, المتعلق ننظر ف ة  فس تراتيجية القومي اني لإلس ب الث مطل

 .والخاص بتحويل قطاع التأمين ليعمل وفق الضوابط الشرعية
 

 : التحوالت القانونية واإلدارية المطلوبة– 2
 

اب            ي آت اء ف د ج ر فق ل آثي اج لعم د ويحت ر جدي أمين أم اع الت لمة قط ا أن أس بم

 :باآلتياإلستراتيجية القومية الشاملة أن تبدأ أسلمة قطاع التأمين 
 تبنت الدولة خطة طويلة األجل إلحداث تغيرات آبيرة في آافة أوجه ومناشط الحياة لتكون وفق الضوابط الشرعية أسمتها    29

 .2002-1993اإلستراتيجية القومية الشاملة للفترة 
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اذير                  - ات والمح ة المخالف    مراجعة آافة عقود التأمين المتعامل بها والنظر في آاف

 . لقة والمرتبطة بهذه العقودالشرعية العا
 

ة                    - تمكن المستأمن من معرف أمين لي    اعتماد اللغة العربية لغة أصلية في عقود الت

 .طبيعة ومغزى ونتائج عقد التأمين
 

 .   إعداد األسس القانونية ألسلمه أعمال التأمين-
 

رآات ال   - ين ش ة ب ف العالق بة لتكيي بية المناس ة والمحاس ة اإلداري أمين    المعالج ت

ذه الشرآات              ا ه ا    , ومؤسسيها أصحاب رءوس األموال التي تعمل به ك وفق وذل

 .لمفهوم التأمين التعاوني اإلسالمي بدل التأمين التجاري االسترباحي
 

أمين من تبني الشكل                    -     إحداث التغير اإلداري الذي يمكن شرآات ومؤسسات الت

 .ني اإلسالميالقانوني المناسب المقبول في إطار التأمين التعاو
 

اع        - املين بقط ة الع المي وتوعي اوني اإلس أمين التع رة الت ر فك ى نش ل عل    العم

 .التأمين بأساسيات التأمين اإلسالمي
 

 : الخطوات التي تمت– 3
 

بموجب المتطلبات والمقترحات التي تضمنها برنامج اإلستراتيجية القومية الشاملة         

 : على صعيد الواقع العمليفقد تم إنجاز اآلتي, بشأن قطاع التأمين

 

 : الخطوات واإلجراءات اإلدارية1 – 3
 

ة            وزارة المالي ا ل دار          , آان قطاع التأمين وال زال يتبع إداري ان في السابق ي ولكن آ

أمين   ا تسمى إدارة الت املين فيه دد الع ث ع ن حي د , بواسطة إدارة صغيرة م ا اآلن فق أم

أمين         الهيئة العامة لإلشراف     " أنشئت هيئة تسمى     ال الت ى أعم ة عل وأعطيت  , "والرقاب

 صالحيات وسلطات أوسع متمثلة في آونها أصبحت ذات شخصية اعتبارية وصفة
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د باسمها               , تعاقدية مستديمة  ا الحق في التعاق اتم عام وله ا خ ا أن تنشئ    , وله ويجوز له

  .ةوتكون الهيئة تحت إشراف وزير المالي, مكاتب فرعية في واليات السودان المختلفة

 

 : مهام البيئة) أ 
 

 :تكون للهيئة األغراض اآلتية
 

 . اإلشراف والرقابة على جميع عمليات التأمين وتنظيمها– 1
 

أمين                      – 2 ة بالت ل األمور المتعلق ة في آ ر المالي ى وزي   إسداء النصح والمشورة إل

 .وشرآاته
 

ذ      – 3 ة بتنفي ة المتعلق ة العام ع السياس ي وض وزير ف ورة لل داء المش ام   إس  أحك

مى   د المس انون الجدي أمين       " الق ال الت ى أعم ة عل راف والرقاب انون اإلش ق

 " .1992لسنة 
 

 :اختصاصات الهيئة وسلطاتها) ب 
 

 :منحت الهيئة االختصاصات والسلطات اآلتية
 

وزير – 1 ية لل ة(  التوص ر المالي ادة   ) وزي أمين وإع رآات الت دد ش د ع ول تحدي ح

 .التأمين
 

 .الرقابة على شرآات التأمين وإعادة التأمين  اإلشراف و– 2
 

 .  تعيين عمليات التأمين المباشر وتحديد فئات التأمين– 3
 

اتهم أو      – 4 أمين ممتلك خاص بت ن األش ة م خص أو فئ إلزام أي ش ية ب   التوص

 .مصالحهم إذا آانت هناك حاجة اقتصادية تدعو لذلك
 

 .  إبرام العقود واالتفاقيات– 5
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 : رة الهيئةمجلس إدا) ج 
 

ات ويمارس                   ا الواجب ة عنه ؤدي نياب ولى شؤونها وي أنشئ مجلس إلدارة الهيئة يت

ازة       . السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضها      ومنح المجلس صالحيات واسعة تشمل إج

رخيص                  أمين والت ر السنوي عن نشاط قطاع الت الميزانية السنوية والموافقة على التقري

 . أعمال التأمين وإعادة التأمينلشرآات التأمين بمزاولة
 

آما عين للهيئة مدير عام يصرف شؤونها وفق الصالحيات والسلطات الممنوحة                 

 .له ويكون مسؤوال عن ذلك لدى مجلس اإلدارة

 

 :الميزانية والموارد المالية للهيئة) د 
 

درج   ة وت داد الميزاني ليمة إلع د وفق األسس الس تقلة تع ة مس ة ميزاني ون للهيئ تك

 :ن الميزانية العامة للدولة وتتكون الموارد المالية منضم

 

 .ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات  – 1
 

 .ما تحصل عليه من أموال مقابل األعمال والخدمات التي تؤديها  – 2
 

 . ما تقترضه من أموال – 3
 

 .بموافقة الوزيرالمنح والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة   – 4
 

د قي ي تساعد في وعن ة الت رات اإلداري ى إحداث التغيي دورها عل ت ب ة عمل ام الهيئ

 :فلجأت إلى إجراء التغييرات اإلدارية بإحداث اآلتي, تمكين وتعميق أسلمة القطاع
 

ذ الجزء                      -1 وم بتنفي أمين وتق رى أسلمة قطاع الت ة الشرعية ت إنشاء هيئة للرقاب

 .األساسي له مثل مراجعة عقود التأمين
 

 :التغيرات اإلدارية بشرآات التأمين بعمل اآلتي إحداث  -2
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ال              - ة أعم أمين لمراجع إنشاء هيئات للرقابة الشرعية في جميع شرآات الت

 .التأمين بكل شرآة بغرض التأآد من خلوها من الموانع الشرعية
 

أمين    - ائق الت ة وث ات لحمل اء هيئ ترآين(أنش ع  ) المش ي وض ارآة ف للمش

ل شرآة      وب عنهم             , السياسات العامة لك ار من ين ا واختي وم األداء به وتق

 .في مجلس إدارتها

 

ث إن     رآات حي ة للش ة العمومي ديال للجمعي ترآين ب ة المش ون هيئ د أن تك د قص وق

 .شرآة التأمين التعاونية هي في األصل ملك لحملة الوثائق وليس لحملة األسهم

 

 : الخطوات واإلجراءات القانونية2 – 3
 

 :ينمراجعة عقود التأم) أ 
 

أمين في السودان مستمدة أصال من                    عقود التأمين التي آانت تعمل بها شرآات الت

ة                 ة من حيث الصياغة ومن حيث اللغ وانين اإلنجليزي ى أن        . العقود والق ك إل د أدى ذل وق

ود       ذه العق م ه ذلك . وجد المستأمنون صعوبة في فه ة      , ول ة للرقاب ة العام د عمدت الهيئ فق

أمين    ة  ا( واإلشراف على الت ة     ) لهيئ ود القائم ة العق ة وترجم ى مراجع ا استطاعت   , إل آم

 :إعادة صياغة وتعريب آل من
 

 . عقد تأمين الحريق والذي يعتبر من أآبر عقود التأمين المتعامل بها– 1

 .  الرهن العقاري– 2

 

 :مراجعة األسس القانونية) ب 
 

أمين ة لشرآات الت ة األطر القانوني تكمال مراجع ذلت , الس د ب ي فق ودا ف ة جه الهيئ

 وفي هذا الجانب قامت الهيئة. وضع األسس القانونية السليمة ألسلمة أعمال التأمين
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أمين لسنة               "  تمت مراجعة    – 1 ال الت ى أعم ة عل انون اإلشراف والرقاب " 1960ق

المي          اوني اإلس أمين التع ع روح الت ية م دة متمش ياغة جدي ي ص در ف وأص

آأساس " 1992لى أعمال التأمين لسنة قانون اإلشراف والرقابة ع" وسمي 

 .ألسلمة أعمال التأمين وصدرت لوائح مكملة له

 

 أنجزت الهيئة مهمة مراجعة عقود التأسيس والنظم اإلساسية لشرآات التأمين – 2

 .العاملة وأزيلت المخالفات الشرعية بها

 

ود تأسيس ن                – 3 أمين بوضع عق ال الت ة   قامة الهيئة العليا للرقابة على أعم موذجي

م نشأة وعمل شرآات                 عالوة على أنها بصدد إعداد النظم اإلساسية التي تحك

أمين اإلسالمية            . التأمين وقد استفادت الهيئة من النظام األساسي لشرآات الت

وذجي     ام األساسي النم وداني لوضع النظ المي الس ك فيصل اإلس ة لبن التابع

لى عقد التأسيس الخاص    واعتمدت الهيئة آذلك ع   , لشرآات التأمين بالسودان  

ة  رآة البرآ المية ( بش وذجي   ) اإلس يس النم د التأس ياغة عق أمين لص للت

 .لشرآات التأمين العاملة

 

ذآور        – 4  اقترحت الهيئة وضع قانون يحكم عمل التأمين بخالف القانون الجديد الم

 .1992أعاله والذي صدر عام 
 

 :نمعالجة عالقة أصحاب رأس المال بشرآات التأمي) ج 
 

د            أمين لتتماشى مع األسس الشرعية فق نتيجة لتعديل القانون الذي ينظم أعمال الت

اري   انون التج تبدل الق ترباحي ( اس المي ) االس اوني اإلس أمين التع رت  . بالت ذلك تغي ول

ال          ) حملة وثائق التأمين    ( عالقة المستأمنين    من مجرد حملة وثائق إلى أصحاب رأس م

وم   . الشرآة ا               , وآما هو معل أمين االسترباحي ال يملكون حق فالمستأمنون في شرآات الت

ة            ن حمل ررين م ات المتض ع تعويض د دف ائض بع ي الف رآات أي ف ذه الش اح ه ي أرب ف

ة         . ويعود هذا الفائض ألصحاب رأس المال     . الوثائق فكان البد من معالجة محاسبية لعالق

 . القانونأصحاب رءوس أموال شرآات التأمين بالشرآات نفسها بعد تعديل
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ى                 ة عل ة القائم وبالفعل فقد وجهت الهيئة شرآات التأمين بتصفية حساباتها القديم

وأن يبدأ في حساب الحقوق وااللتزامات بين , 1992التأمين التجاري الربوي بنهاية عام 

ام         اير لع ة ين ع بداي اوني م أمين التع دأ الت ا لمب ا وفق رآات وعمالئه ل . 1993الش وعم

ن وفق مفهوم ملكية حملة الوثائق لفوائض التأمين واحتياطياتها بدءا          شرآات التأمين اآل  

ة عام           . 1993من عام    ى     1992آما وأن أصول وخصوم الشرآات حتى نهاي  احتسبت عل

 .أنها تخص أصحاب رءوس أموال هذه الشرآات

 

 :برامج التوعية) د 
 

أمين بالسودان                  ة   من الخطوات العملية التي تمت بصدد أسلمة قطاع الت هي توعي

ين                     د المهتم ة لتزوي ات العلمي دوات والحلق د الن ك بعق وتنوير العاملين في هذا القطاع وذل

ل اإلسالمي               اوني اإلسالمي وعن التكاف أمين التع ابع    . بالمعرفة الكافية عن الت ة تت والهيئ

 30.تنفيذ قرار الدولة الخاص بإنشاء أآاديمية للتأمين

 

 :ت التأمين إنشاء القانون الجديد لشرآا3 – 3
 

لعل إجازة القانون الجديد الذي ينظم عمل شرآات التأمين وفق الضوابط الشرعية               

حيث , يعد من أهم الخطوات العملية التي تمت ألسلمة قطاع التأمين واألنشطة المتعلقة به

ذ في الوقت                     انون الناف ى سلطة تشريعية وأضحى الق ز بواسطة أعل اعتمد القانون وأجي

 .الحالي
 

ا ذ ر سابقاآم د , آ انون الجدي د سمي الق ال " فق ى أعم ة عل انون اإلشراف الرقاب ق

نة  أمين لس ابق " 1992الت انون الس ي الق ث ألغ ى  " –حي ة عل انون اإلشراف والرقاب ق

 : ويمكن إيجاز المالمح األساسية للقانون الجديد فيما يلي" . 1960أعمال التأمين لسنة 

 
 . يونيو– 1994,  مجلة االقتصادي–  الخرطوم–وزارة المالية :  انظر30
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 :األحكام التمهيدية) أ 
 

وائح                 اء الل في الفصل األول ألغى القانون الجديد جميع لوائح القانون السابق مع بق

ا التي     . التي ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية      أمين بأنه ات الت عرف القانون عملي

ه مباشرة أو عن  ؤمن ل ؤمن والم ين الم ل داخل السودان أو خارجه تكون ب ق وآي طري

اتج                وتشمل عرض تلك العمليات على اآلخرين أو قبولها أو تحويلها أو تقرير أي إدعاء ن

 . عن أي عقد تأمين أو تعديله أو تسويته أو رفضه
 

د أي       ه يتعه ذي بموجب د ال ا التعاق أمين بأنه ادة الت ات إع انون عملي رف الق ا ع آم

ل           ة آ ى عاتق أن يأخذ عل د           مؤمن ب ال      .  أو بعض اإلخطار الناشئة عن عق ا عرف أعم آم

د       .  أي التكافل  –التأمين الطويلة األجل بأنها التأمين على الحياة         أمين فق أما بقية أنواع الت

 31. أطلق عليها التأمين العام
 

 : سلطة اإلشراف والرقابة) ب 
 

 :في الفصل الخامسة منه أشار القانون إلى أنه تخضع ألحكامه
 

ادة   شر– 1 أمين وإع ات الت ل عملي زاول آ ي ت أمين الت ادة الت أمين وإع آات الت

 . التأمين أو بعضها
 

ة  – 2 ر المالي رى وزي أمين ي ال الت ابهة ألعم اال متش زاول أعم ات ت  أي جه

 . بتوصية من مجلس هيئة الرقابة ضرورة خضوعها ألحكام هذا القانون
 

ة       لوزير المالية الحق في تحديد عدد شرآات الت        – 3 أمين العامل أمين وإعادة الت

 .بالسودان
 

ام              – 4  آما قيد القانون عمليات التأمين المباشر إال مع الشرآات الخاضعة ألحك

أمين         إجراء الت ة أن يسمع ب وزير بتوصية من الهيئ انون ويجوز لل ذا الق ه

 .لدى شرآات تأمين أخرى للضرورة
 ).ب(والجدول ) أ(الجدول , )4(الملحق رقم :  انظر31
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 :إنشاء شرآات التأمين وإعادة التأمين) ج 
 

ذآر في الفصل السادس من القانون أنه ال يجوز ألي شرآة أن تزاول أو تستمر في                

ك                         ة تل رخيص مزاول ى ت د حصلت عل م تكن ق ا ل ممارسة عمليات التأمين في السودان م

 أن تقدم   :آما جاء في هذا الجزء من القانون شروط منح الترخيص ومن أهمها           . العمليات

ا بواسطة مجلس                          ة عليه تم الموافق ة الشرعية ت ة للرقاب ديها هيئ أن ل ا يثبت ب الشرآة م

 .اإلفتاء الشرعي بالسودان

 

 : التزامات الشرآات) د 
 

 : في الفصل الثامن يلزم القانون الشرآات باآلتي
 

ادة – 1 دى شرآة إع أمين ل ات الت ل أو جزء من عملي ى آ أمين عل د الت  أن تعي

 .ن الوطنية وذلك على أساس النسب التي يحددها الوزيرالتأمي
 

ك يعمل في                        – 2 دى أي بن وزير ل أمين يحددها ال ائض الت  أن تودع نسبة من ف

 .السودان وذلك بعد مرور سنتين من تاريخ بدء العمل للشرآة
 

مى  – 3 ندوقا يس يء ص ا أن تنش ام عليه أمين الع زاول الت ي ت رآات الت  الش

ام أمين الع ندوق الت اطي ص ة احتي ة لمقابل وال المخصص ه األم ودع في  ت

ة من وقت آلخر                ى  . األخطار السارية وذلك بالنسب التي تحددها الهيئ وعل

ى  تم تسويتها حت م ت ي ل ات الت اطي للمطالب تفظ باحتي الشرآات أيضا أن تح

د               تم سدادها بع م ي ا ول دير قيمته م تق أو التي  , نهاية السنة المالية أو التي ت

 .غ بها الشرآة حتى إعداد الحساباتحدثت ولم تبل
 

ل األجل             – 4 أمين الطوي ل    – بالنسبة للشرآات التي تزاول عمليات الت  أي التكاف

انون أن تنشيء صندوقا يسمى               ا الق ل     " فقد أوجب عليه " صندوق التكاف

 ويوضع فيه االحتياطي الحسابي الذي يقرره
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واري ة 32االآت ه الهيئ ق علي ر ,  وتواف تخدم الش اطي وأال تس آة احتي

 . الصندوق ألي أغراض بخالف عمليات التكافل

 

ذا يم       , ه تثمار وتقي ة اس دد طريق ي أن تح ة ف الحية للهيئ انون الص ى الق د أعط وق

 : األموال المخصصة المذآورة سابقا وهي

 

 .األموال المخصصة لمقابلة احتياطي األخطار السارية) أ 
 

 .سويتهاأموال احتياطي المطالبات التي لم تتم ت) ب 
 

وال يجوز للشرآات أن تبيع أو أن ترهن أو أن . أموال احتياطي صندوق التكافل) ج 

ة     ه إال بموافق ا خصصت ل ر م ن غي ذآورة م وال الم ن األم ال م ار أو م تتصرفي أي عق

 .الوزير بتوصية من مجلس إدارة الهيئة

 

 : االحتفاظ بسجالت التأمين اآلتية– 5
 

ه ج  ) أ  د ب ائق وتقي جل الوث ى     س رأ عل ا يط ؤمن وم ا الم ي يبرمه ائق الت ع الوث مي

 .الوثائق من تغيير أو انتقال ملكية
 

 . وتقيد به جميع المطالبات التي تقدم للمؤمن, سجل التعويضات) ب 
 

ة       ) ج   ات االتفاقي ات العملي على شرآات إعادة التأمين االحتفاظ بسجالت تشمل بيان

 .واالختيارية واألموال الموظفة باسمها

 

اوني      – وفقا ألحكام هذا القانون      – بما أن الشرآات تعمل      – 6 أمين التع ,  على نظام الت

اح     ين األرب فعليها أن تحتفظ بحسابات منفصلة للعمليات الخاصة بالمساهمين تب

ائض أو             ائق تثبت الف ة الوث ات الخاصة بحمل والخسائر وحسابات أخرى للعملي

 ة لكل نوع منالعجز على أن تحتفظ بحسابات صحيحة ومستوفا
راء                           :  االآتواري 32 د الخب ة من معه ى درجة الزمال أمين وحاصال عل را في رياضيات الت ذي يكون خبي يقصد به الشخص ال

 .عية الخبراء الرياضيين بأمريكا أو من له دراية برياضيات التأمينتلندا أو جمالرياضيين بلندن أو من آلية الرياضيين بأسك
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ى حدة       أمين عل ة بشهادة                 أ. أنواع الت د أن تكون مدعم ة فال ب ا الحسابات الختامي م

 .مراجع قانوني وهيئة الرقابة الشرعية وفقا لمقتضيات هذا القانون
 

دى أي جهة               د حساباتها ل الطبع يطلب من الشرآات أن تعتم وفي السابق لم يكن ب

ا تعمل وفق                   , شرعية د من أنه تم التأآ ذلك لكي ي ام  ولكن هذا القانون ألزم الشرآات ب نظ

 .التأمين التعاوني اإلسالمي
 

رى – 7 ة األخ ات المالي ى البيان افة إل د  ,  باإلض رآات أن تق ى الش انون عل د أوجب الق فق

 :شهادة مقدرة على الوفاء تثبت
 

ة      –أوال  اوز قيم ام أن تتج أمين الع ات الت زاول عملي ي ت رآة الت ة الش ي حال  ف

دار      موجوداتها قيمة التزاماتها بما ال يقل عن رأس ال         دفوع بمق % 30مال الم

ة             رادات األقساط         –أو حسب ما يحدده الوزير بتوصية من الهيئ ة إي  من جمل

رة   ة األخي نة المالي ي الس ل   ( ف ن التكاف لة ع اط المحص رادات األقس ر إي ) غي

 . أيهما أآبر
 

ل أال تتجاوز االلتزامات بالنسبة         –ثانيا    في حالة الشرآة التي تزاول عمليات التكاف

 .لعمليات قيمة صندوق احتياطي التكافللتلك ا
 

ا                     – 8 ديها من األسباب م  أعطى القانون الهيئة الحق في فحص أعمال الشرآة إذا نشأ ل

رآة           ياع وأن الش ة للض ائق معرض ة الوث وق حمل أن حق اد ب ى االعتق ا عل         يحمله

 القانون  أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أو خالفت أحكام هذا         ) المؤمن  ( 

ك عدد من المساهمين         . أو اللوائح  آذلك يحق للهيئة أن تجري الفحص إذا طلب ذل

ل         % 10الذين يملكون على األقل      ى األق من رأس المال أو يكون عددهم خمسين عل

 .من حملة الوثائق
 

ا المودعة إال            – 9 ا بالسودان استرداد أمواله  ال يحقق للشرآة التي تعتزم وقف عملياته

ادل         بموافقة   غ يع ا وزير المالية وأن تفي بمبل ة وجود اعتراضات         التزاماته  في حال

 .  عليها من قبل أطراف أخرى
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ذي تباشره وأن                     – 10 أمين ال واع الت وع من أن ل ن  أن تفحص الشرآات المرآز المالي لك

ل                          ل آ ى األق رة عل أمين م واع الت وع من أن ل ن ات الحسابية لك ة االحتياطي تقدر قيم

 .اسطة أحد اإلآتواريينثالث سنوات بو
 

ا  ة التزاماته ى مقابل درتها عل الي للشرآات وق از , ولضمان سالمة الموقف الم أج

 .القانون للهيئة أن تمنح هذه الشرآات قروضا عند الحاجة بضمان وثائق التأمين
 

ا أن تقتطع              – 11 افلي ال يحق له أمين التك زاول الت  بصفة مباشرة أو   – الشرآات التي ت

أمين             – غير مباشرة  ائق الت ة التعهدات الناشئة عن وث ا لمقابل  أي جزء من أمواله

غ يخرج         لتوزيعه آربح على المساهمين أو آفائض لحملة         ائق أو األداء أي مبل الوث

 .عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها
 

ه ال        ,  وفر القانون حماية للحقوق المكتسبة للمستأمنين      – 12 ى أن  يجوز   ذلك أنه نص عل

ه         ؤمن ل ب للم ق مكتس ى ح ؤثر عل ث ي انون بحي ذا الق ام ه ن أحك ر أي م أن يفس

 .بموجب أي وثيقة تأمين

 

 : األحكام العامة) هـ 
 

ذآر القانون أنه في حالة تعارض أحكامه مع أي         ) واألخير منه   ( في الفصل التاسع    

 . اقانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذي يزيل التعارض بينهم
 

وح ألي شرآة               رخيص الممن اء الت ة الحق في إلغ أعطى القانون مجلس إدارة الهيئ

روط         رآات للش ك الش ة تل ة مخالف ي حال ه ف ادرة بموجب وائح الص ه والل ب أحكام بموج

 .والضوابط المنصوص عليها في ذلك الترخيص بما فيها مخالفة الضوابط الشرعية
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 الفصل الرابع
 

 تبة عن القانون الجديداآلثار المتر
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 الفصل الرابع
 

 اآلثار المترتبة عن القانون الجديد

 
ار في قطاع                       ه عدة آث ى ترتبت عن أمين إل أدى تطبيق القانون الجديد الذي ينظم الت

 :ويمكن أن تتلخص هذه اآلثار في. التأمين

 

 : النظام األساسي النموذجي لشرآات التأمين– 1
 

شراف والرقابة على أعمال التأمين أنموذجا لنظام أساسي        أصدرت الهيئة العامة لإل   

ادلي              وفي  ) اإلسالمي (لشرآات التأمين يمكنها من العمل وفقا لنظام التأمين التعاوني التب

ام   ) السوداني (ذات الوقت ال يتعارض مع قانون الشرآات          ذي      , 1925لع انون ال وهو الق

 . 1925ظل يشكل اإلطار القانوني للشرآات منذ عام 

 

ام                    نن بصورة واضحة لنظ د ق وبالنظر في هذا النظام األساسي النموذجي نجد أنه ق

 33 .التأمين اإلسالمي
 

ام – 1 واردة بالنظ يرات ال ي التفس أمين   ,  فف ا الت ى أن المقصود به أمين إل ة ت ير آلم تش

 .آما تشير آلمة التكافل إلى التأمين التعاوني على األشخاص, التعاوني
 

ا– 2 د تأسيس شرآة   فصل النظ ى عق وقعين عل اهمين الم ين المس د ب م األساسي الجدي

أمين      ائق الت ة وث م حمل ذين ه ترآين ال ين المش ي وب ا األساس أمين ونظامه الت

ولى             وشهادات التكافل الصادرة من الشرآة والمشترآين في أي مشاريع إسالمية تت

 .الشرآة إدارتها
 

وم و معل ا ه دي , وآم أمين التقلي ام الت ي نظ ي فف ائق أي دور ف ة الوث د لحمل ال يوج

 إدارة الشرآات أو أي مصلحة أخرى سوى الحصول على مبلغ 
 .النظام األساسي النموذجي لشرآات التأمين: 1925قانون الشرآات لسنة , جمهورية السودان:  انظر33
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ا                     ة يغلب عليه ا لشروط وضوابط معين ه وفق التأمين عند حدوث الخطر المؤمن عن

 .طرف المؤمن لهماإلذعان من 
 

 أشار النظام األساسي إلى فوائض التأمين وفوائض التكافل المتمثلة فيما يفيض من               – 3

د             دات أخرى بع أقساط التأمين والتكافل واالحتياطيات وعوائد استثماراتها وأي عائ

تحقة والمنصرفات األخرى  أمين والتعويضات المس ادة الت اط إع ع أقس م . دف ا ت آم

أمين             اإلشارة إلى الع   جز في التأمين وفي التكافل وهو النقص الحاصل في أقساط الت

والتكافل واالحتياطيات وعائد استثماراتها وأي عائدات أخرى بعد دفع أقساط إعادة           

 . التأمين والتعويضات المستحقة للمشترآين والمنصرفات األخرى
 

ه إلى الفائض   تجدر اإلشارة هنا آذلك إلى أن نظام التأمين التقليدي ال يشار في           

أو العجز ألنه ليس من حق المؤمن لهم أن يكون لهم نصيب في أرباح التأمين التي                

رآة ا الش ط  , تحققه رآة فق ك لمؤسسي الش ذهب ذل ا ي أمين  . وإنم ام الت ي نظ ا ف أم

ين إذا                      ام المع أمين خالل الع ائق الت ى وث اح عل ك أرب اإلسالمي فيمكن أن تكون هنال

متضررين تقل عن األموال المتجمعة لدى الشرآة من          آانت التعويضات المدفوعة ل   

 .أقساط التأمين واالحتياطيات وعوائد االستثمار وغيرها من اإليرادات
 

ة – 4 أمين التقليدي ية لشرآات الت نظم األساس ا لل وذجي ,  خالف ام األساسي النم إن النظ ف

ن ومن  يقنن للجمعية العمومية لشرآة التأمين بحيث تكون عضويتها من المساهمي         

أمين   ائق الت ة وث ترآين حمل ة المش ل   , هيئ ة ال يمث رآات التقليدي ي الش ا ف بينم

ا  ي مجلس إدارته ة وال ف ة العمومي ي الجمعي ترآون ف ذا. المش ام , ه دد النظ د ح وق

ل شرآة بسبعة أشخاص              ان  , األساسي النموذجي عدد أعضاء مجلس اإلدارة لك اثن

 .ائقمنهم على األقل ممثالن للمشترآين حملة الوث
 

ين               د تعي ام األساسي الجدي ومن ضمن اختصاصات الجمعية العمومية في النظ

انونيين               اء الشريعة والق أعضاء لهيئة الرقابة الشرعية لكل شرآة يكونون من علم

 ورغم أن النظام األساسي. الذين لديهم دراية باألحكام الشرعية
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ا         , آةالنموذجي قد آفل للجمعية العمومية حق تعديل الئحة الشر         م يجوز له ه ل إال أن

ريعة         ام الش رآة ألحك ال الش ع أعم وع جمي اص بخض نص الخ ديل ال ال تع أي ح ب

 .اإلسالمية
 

ترآين    – 5 ابات المش اهمين وحس ابات المس ين حس وذجي ب ي النم ام األساس  فصل النظ

حيث ألزم آل شرآة أن تحفظ حسابا منفصال لرأس المال واستثماراته وآخر لنشاط              

ي أعم  رآة ف ل الش ال التكاف أمين وأعم وز   . ال الت ترآين ج اب المش بة لحس وبالنس

النظام األساسي لمجلس اإلدارة أن يخصص آل الفائض أو جزء منه آاحتياطي عام 

ة عدم      . أو أي احتياطيات أخرى ويعتبر ما يخصص تبرعا من المشترآين           وفي حال

ائض للم                 ا تبقى من الف وزع الشرآة م شترآين  تخصيص آل الفائض آاحتياطيات ت

 .بنسبة أقساطهم
 

ام         ) 1992لعام (  تمشيا مع القانون الجديد   – 6 ود النظ ة من ضمن بن د وضعت الهيئ فق

ة الشرعية  ات الرقاب وين هيئ ق بتك دا يتعل أمين بن وذجي لشرآات الت األساسي النم

ة   . وصالحياتها أمين هيئ ل شرآة ت ون لك ام األساسي أن تك ذا النظ ي ه ر ف د ذآ فق

 .تارها الجمعية العمومية بترشيح من مجلس اإلدارةرقابة شرعية تخ
 

خول النظام األساسي لهيئات الرقابة الشرعية أن تشترك مع إدارات الشرآات في       

ة الشرعية        . وضع نماذج وثائق التأمين والنماذج األخرى      ات الرقاب آما أعطيت هيئ

.  اإلسالمية الحق في مراجعة عمليات الشرآات للتأآد من مطابقتها ألحكام الشريعة        

داء أي رأي               ة للشرآات وإب ويحق  . ويجوز لهذه الهيئات حضور االجتماعات العام

ل شرآة لطرح أي                   لرئيس الهيئة أو من يمثله حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لك

 .موضوع
 

ريع     – 7 ا روح التش دو فيه رآة وبصورة تب فية الش ة تص ام األساسي آيفي  أوضح النظ

 :التصفية ما يليحيث جاء في بند . اإلسالمي
 

د   ) أ  ع عائ ن رأس م تحق م ا يس اهم م ل مس اء آ اهمين بإعط يصفي حساب المس

 .االستثمار
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ى      ) ب  ى عل ا تبق م يصرف م ه ث اء بالتزامات ترآين أوال بالوف اب المش فى حس يص

 .أعمال البر والخير وفق ما تقرره الجمعية العمومية
 

م يصرف ا  ) ج  اء ث ل أوال بالوف اب التكاف فى حس هادات   يص ة ش ى حمل ائض عل لف

 .التكافل
 

ال         ) د   اب الم اقي ألرب يصفى حساب المضاربات أوال بالوفاء بالتزاماته ثم يعطى الب

 .المؤسسين

 

اهمين    ابات المس ين حس وذجي فصل ب ام األساسي النم ذلك أن النظ ا آ ظ هن ونالح

أمين التك    ام أو الت أمين الع ي الت انوا ف وءا أآ ائق س ترآين أصحاب الوث ا , افليوالمش آم

ل حساب      ة تصفية آ ديها حساب         . أوضح آيفي ه يوجد ل ة فإن أمين التقليدي ا شرآات الت أم

ا                  ائض منه ؤول الف واحد تدخل فيه مبالغ المؤمن لهم وتكون ضمن موجودات الشرآة وي

د                      ر واإلحسان عن ال الب ا ال تصرف في أعم إلى أصحاب الشرآة دون المشترآين آما أنه

 .التصفية النهائية

 

 : تعديل وثائق التأمين– 2
 

اير    ذ ين ه من دأ تطبيق ذي ب د ال انون الجدي ار الق ا 1992من آث ة العلي  أن قامت الهيئ

ال      –للرقابة الشرعية على أعمال التأمين     ى أعم ة لإلشراف عل ة العام  بالتعاون مع الهيئ

جاالت   بإعداد وثيقة تأمين الحريق وألحقت بها العديد من وثائق التأمين في الم       –التأمين  

ع  . األخرى ارض م ي تتع ة الت أمين التقليدي ة من شروط الت دة خالي ة الجدي اءت الوثيق ج

 .التأمين التعاوني اإلسالمي
 

ة     روط العام ة الش منت الوثيق د تض تثناءات, وق روط  , واالس ي الش ديالت ف , والتع

ل اإلخطار بالحادث            وحقوق الشرآة    , وانتقال المصلحة التأمينية وغيرها من الشروط مث

ر  ق الخط د تحق ويض  , عن ي التع ه ف ؤمن ل ق الم قوط ح االت س ويض , وح وية التع وتس

 .والتزامات المؤمن لهم في حالة حلول الشرآة محله
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ه    ى أن نص عل ذي ي ع عشر ال ة الشرط الراب م شروط الوثيق ن أه ل م ر " ولع يعتب

ره من                           ة مشترآا مع غي ذه الوثيق ى أساس ه ه التعامل مع الشرآة عل ه بقبول  المؤمن ل

ه                  ر المؤمن ل ام الشريعة اإلسالمية ويق ا ألحك اوني طبق المؤمن لهم لديها على أساس تع

ه     ق علي رآة وواف ي للش ام األساس ى النظ ع عل ه اطل ي  (  34" بأن ام األساس و النظ وه

 ).النموذجي المشار إليه أعاله 
 

دورها         عت ب ي خض ق والت أمين الحري ة ت ت بوثيق ي ألحق رى الت ائق األخ ا الوث أم

دقي ي       للت ي تغط ائق الت ي الوث رعية فه ة الش ا للرقاب ة العلي ل الهيئ ن قب ة م ق والمراجع

أمين عن ار: الت زالزل: أخط ارات, ال دي, الصدم, االنفج ل العم ؤولي, الفع ة ةالمس  المدني

ران تحقة للجي رة , المس اع أو األج دان االنتف انات , فق ع والفيض ح , العواصف والزواب طف

ة وانفجار    اه العلوي ات المي اه الشرب  خزان ك  ,  مواسير مي ل المال , مسؤولية المستأجر قب

ة  –بضائع  ( التأمين البحري  : هذا عالوة على وثائق   . الشغب واالضطرابات األهلية    وثيق

 35).بضائع(وتأمين أخطار الحرب ) بضائع(تأمين اإلضرابات , )ج(و ) ب(و ) أ(
 

ذا د الشرط الخاص , ه ائق نج ذه الوث ل ه انون والمم" وفي آ ذي " ارسة بالق وال

ة                  د إصدار الوثيق انون والممارسة السائدين في بل أمين للق . ينص على أن يخضع هذا الت

نظم                 ذي ي د ال انون الجدي ا للق ائق جميع ذه الوث واردة في ه وهذا يعني خضوع الشروط ال

 .أعمال التأمين وهو القائم على أساس التأمين التعاوني اإلسالمي
 

أمين صدرت بمفرد        ة ت ة                وهناك وثيق ا للرقاب ة العلي ل الهيئ ا من قب د مراجعته ا بع ه

ات شرعية             ا من مخالف ا به ة هي       , الشرعية وأزالت م ذه الوثيق أمين القرض      " ه د ت عق

اري ا     ". العق نح قروض ي تم ات الت أمين للجه رآات الت ه ش أمين تقدم ن الت وع م ذا الن ه

 نيابة – لصالحها وسلفيات من أجل شراء أو بناء العقارات ومن أهمها السلفيات بالتأمين

د عجز       –عن المقترضين   ذه الجهات المانحة عن  لدى شرآات التأمين بحيث ال تتضرر ه

 .األشخاص الممولين عن السداد ألسباب عدة
 .وثيقة تأمين الحريق المعدة بواسطة الهيئة العليا للرقابة الشرعية:  انظر34

 .بقمرجع سا, الوثائق المضافة لوثيقة تأمين الحريق:  انظر35
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اري               , هذا أمين القرض العق د ت ة عق د جاء في وثيق ة    ( وق ة بواسطة الهيئ المراجع

 :الحقوق المؤمن عليها: في المادة الخامسة منها ما يلي ) العليا للرقابة الشرعية 
 

 .يؤمن له المؤمن له مبلغ القرض) أ 
 

ه) ب  ؤمن ل ه للم ؤمن علي غ الم دفع المبل وم الشرآة ب وفي المقترض تق د إذا ت  عن

ة الرصيد أو       , بداية السنة التأمينية التي توفي في أثنائها       تتوصل الشرآة لمعرف

طة      تعملة بواس داول المس ا للج رض وفق اة المقت د وف ه عن ؤمن علي غ الم المبل

 36.الشرآة لذلك الغرض
 

ى أساس                         أمين هو عل ك الت ة توضح أن ذل ذه الوثيق ة من ه آما جاءت المادة الثاني

 : إلسالمي حيث ذآر نصاالتأمين التبادلي ا
 

ة عن المقترضين    ) أ  ه نياب ين الشرآة والمؤمن ل اوني ب أمين التع د للت ذا عق أن ه

ة التزامات              ه لمقابل ذي يدفع بحيث يتبرع المؤمن له بكل أو بجزء من القسط ال

 .هذا النوع من التأمين
 

وال لمصلحة الطر             ) ب   إذا . فينتقوم إدارة الشرآة باستثمار ما يتوافر من هذه األم

زادت األقساط وأرباح استثماراتها عن التزامات الشرآة فإن الشرآة تحتفظ من    

 37.هذا الفائض باالحتياطيات المعقولة وتعيد توزيع الباقي للمؤمن لهم
 

د نشوء أي                     يم عن ة التحك ة أوضحت آيفي ثم إن المادة السابعة عشر من هذه الوثيق

ا      و ودي م يس د ول راف العق ين أط الف ب ام     ي–خ ا ألحك ل وفق يم يعم س للتحك ول لمجل ح

انون ام  . الق أمين لع ال الت ى أعم ة عل انون اإلشراف والرقاب و ق ا ه  1992والمقصود هن

 .المبنى على فكرة التأمين التعاوني

 
 .وثيقة تأمين القرض العقاري:  انظر36

 .المرجع السابق:  انظر37
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 :  تعريب وثائق التأمين– 3
 

أمين       لإلستراتيجية الثاني   آنا قد ذآرنا أن المطلب      القومية الخاصة بتحويل قطاع الت

دابير أخرى        –ليعمل وفق األطر الشرعية قد طالب        ة         – ضمن ت ة لغ ة العربي اد اللغ  باعتم

د      ائج عق زى ونت ة ومغ ة طبيع ن معرف م م ؤمن له تمكن الم أمين لي ود الت ي عق لية ف أص

 ).انظر الفصل الثالث(التأمين 
 

ياق   ذا الس ي ه ت, وف ة  قام ة العام راف الهيئ أمين    لإلش ال الت ى أعم ة عل  والرقاب

ري   أمين البح ة بالت أمين بخاصة المتعلق ائق الت م وث ة معظ روض , بترجم ق والق والحري

أمين من                       . العقارية ال الت ى أعم ة الشرعية عل ا للرقاب ة العلي ذا اإلجراء الهيئ وقد مكن ه

 .ا هو موضح أعالهمراجعة هذه الوثائق وتحريرها من المخالفات الشرعية آم

 

 :  مدى التزام شرآات التأمين بالقانون الجديد– 4
 

أمين أصبح               سبقت اإلشارة إلى أن القانون الجديد لإلشراف والرقابة على أعمال الت

ذي صدر في              1992نافذا منذ بداية عام       25/12/1960 بعد أن حل محل القانون القديم ال

ة آ   . 38 ة زمني أمين مهل رآات الت ت ش ة   وأعطي ة والقانوني اعها المالي ف أوض ة لتكي افي

 .واإلدارية وفقا لهذا القانون
 

ه         أمين تخضع ألحكام وأي خالف  . وبموجب القانون الجديد أصبحت آافة أشكال الت

ينشأ بين شرآات التأمين والمؤمن لديها أو فيما بينها يتم الفصل فيه وفقا ألحكام القانون  

ه من           سي النموذجي    فالنظام األسا , إضافة لذلك . الجديد دثنا عن ذي تح أمين ال لشرآات الت

اوني اإلسالمي              أمين التع ادة      . قبل يشير إلى أن آلمة التأمين يقصد بها الت ا أشارت الم آم

ذآرت في                ) 17( ة ف ة العمومي من هذا النظام األساسي النموذجي إلى اختصاصات الجمعي

رة  ديل ال  ) ر17(الفق ة تع ة العمومي ن اختصاصات الجمعي رآة أن م ة الش رآة (ئح أي ش

ال الشرآة                       ) تأمين ع أعم ديل النص الخاص بخضوع جمي أي حال تع على أنه ال يجوز ب

 .ألحكام الشريعة اإلسالمية
 العدد األول, التي تصدرها الهيئة العامة لإلشراف والرقابة على أعمال التأمين) ربع سنوية(مجلة التأمين :  انظر38
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ائ      , ليس ذلك فحسب    ع وث ل إن جمي ة       ب ا بواسطة هيئ أمين التي تمت مراجعته ق الت

ة                  ذه الوثيق ى أن ه الرقابة الشرعية عندما تذآر البند الخاص باختصاص المحاآم تشير إل

ى أساس                  , تخضع للقوانين السودانية    ه للتعامل مع الشرآة عل ه بقبول ر المؤمن ل ويعتب

اوني طب         اس تع ى أس ديها عل ؤمن ل ن الم ره م ع غي ترآا م ة مش ذه الوثيق ام   ه ا ألحك ق

ام األساسي              ى أساس      ( الشريعة اإلسالمية ويقر المؤمن له بأنه اطلع على النظ د عل المع

 .للشرآة ووافق عليه) التأمين اإلسالمي
 

ن      ا م د تنقيحه ة بع ذه الوثيق ي أضيفت له رى الت أمين األخ ائق الت ع وث م إن جمي ث

أمين المعني    المخالفات الشرعية تذآر في المادة الخاصة بالقانون والممارس      ذا الت ة أن ه

ة                    د إصدار الوثيق انون والممارسة السائدين في بل  أي يخضع    –بهذه الوثيقة يخضع للق

 . لجمهورية السودان1925ولقانون الشرآات لعام  ) 1992لعام ( للقانون الجديد 
 

اوني       أمين التع ام الت زم بأحك بحت تلت رآات أص ع الش ول إن جمي ن الق إذن يمك

 : وجوهاإلسالمي من عدة
 

اوني      –أوال   أمين التع  ألن القانون الساري اآلن ينظم جميع أنشطة التأمين على أساس الت

 . اإلسالمي

 

 ألزمت الشرآات بمراجعة أنظمتها األساسية بحيث تتوافق روحا ونصا مع ما جاء –ثانيا 

وهو النظام الذي ينسق وينسجم       , في النظام األساسي النموذجي لشرآات التأمين     

اوني        , 1992 مع القانون الجديد لعام      بدوره أمين التع وآالهما قائم على أساس الت

 .اإلسالمي
 

ة                 –ثالثا   ا بواسطة هيئ  ألزمت شرآات التأمين بتطبيق وثائق التأمين التي تمت مراجعته

أمين        ي ت ل وثيقت ت مث ت وعرب ي روجع ائق الت ة الوث رعية وبخاص ة الش الرقاب

ا وشروطها         الحريق وتأمين العقارات لكي يتعرف     ى فحواه م عل ل  .  المؤمن له وآ

اه المؤمن                    ا تج ا تتعرض لضياع حقوقه دة ربم شرآة ال تطبق هذه الوثائق الجدي

ام          , لهم أو تجاه غرمائها اآلخرين     ألن هذه الوثائق تذآر صراحة أنها تخضع ألحك

 .القانون الجديد وللنظام األساسي النموذجي
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ا  راف و  –رابع ة لإلش ة العام ت الهيئ رخيص     قام حب ت أمين بس ال الت ى أعم ة عل الرقاب

وم           رآة الخرط ي ش أمين وه ة للت رآة وطني ن أول ش أمين م ال الت ة أعم مزاول

ذا اإلجراء هو         . 1958للتأمين التي بدأت العمل في عام        وآان السبب األساسي له

أمين               , عدم تقيد إدارة الشرآة المعنية بالقانون الجديد الذي أصبح ينظم أعمال الت

ة             آما لم   تلتزم إدارة هذه الشرآة بتطبيق وثائق التأمين التي راجعتها وأقرتها هيئ

 .الرقابة الشرعية لقطاع التأمين

 

 :  أداء قطاع التأمين– 5
 

د  ة   –الب ة واإلداري واحي القانوني ي الن م ف ذي ت ول ال ار التح  ونحن بصدد رصد آث

 . التغيرات أن نعرف مدى تأثر األنشطة التأمينية بهذه –لقطاع التأمين 
 

عيد   ى ص رات عل ذه التغي ائج ه ى نت دا عل ا مؤآ ى حكم تطيع أن نعط ا ال نس ربم

ولقلة المعلومات اإلحصائية عن   ) 1995 -1992( الممارسة العملية وذلك لقصر الفترة    

رة    ك الفت الل تل رآات خ ال الش أميني     . أعم اط الت ة أن النش فة عام ظ بص ا نالح ر أنن غي

لبا    أثر س م يت رآات ل ا   آ–للش ا أو آيف اوني   –م أمين التع ام الت ق نظ د تطبي ن ,  بع ويمك

 : االستدالل على ذلك باآلتي

 

 :  أعمال التأمين1 – 5
 

م  دول رق ة بالج ام المبين ى األرق النظر إل أمين  ) 1(ب الي أقساط الت ( نالحظ أن إجم

ل  ة والتكاف ات العام ام 785زادت من ) التأمين ه ع ون جني ذي  ( 1991 ملي ام ال وهو الع

د   انون الجدي ق الق بق تطبي ى ) س ام 2762إل ه ع ون جني ى , 1992 ملي ون 6070إل  ملي

ام   ه ع ى  1993جني زت إل م قف ام  10006 ث ه ع ون جني و  – 1994 ملي ط نم  أي بمتوس

د سجلت        . خالل األعوام الثالثة التي تلت تطبيق القانون      % 113سنوي   ات فق ا المطالب أم

 . لمذآورةخالل الفترة ا% 40متوسط نمو سنوي يساوي 
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 :  أعمال إعادة التأمين2 – 5
 

الي               زاد إجم انون ف ا الق رة التي طبق فيه أمين خالل الفت ادة الت ال إع ا نمت أعم آم

ه في عام        284أقساط إعادة التأمين من      ى  1991 مليون جني ه عام    1800 إل ون جني  ملي

ى 1992 ام  2317 إل ه ع ون جني ى 1993 ملي م إل ام  7023 ث ه ع ون جني  1994 ملي

 .خالل األعوام الثالثة التي أعقبت تطبيق القانون% 150متوسط نمو سنوي يساوي ب
 

  )1 (جدول  

 1994 – 191تطور أعمال التأمين للفترة 
 )مليون جنيه سوداني(

 إجمالي المطالبات إجمالي األقساط السنوات

 معدل النمو القيمة معدل النمو  

1991 785 - 309 - 

1992 2762 252% 607 96% 

1993 6070 118% 861 42% 

1994 11006 81% 2135 148% 

 

  )2 (جدول  

 1994 – 191 التأمين للفترة إعادة
 )مليون جنيه(

 إجمالي المطالبات إجمالي األقساط السنوات

 معدل النمو القيمة معدل النمو القيمة 

1991 384 - 173 - 

1992 1798 368% 360 108% 

1993 2317 29% 406 13% 

1994 7023 203% 1088 168% 
 .المصدر السابق: المصدر
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ات ا مطالب ط    أم رة بمتوس ذه الفت الل ه رى خ ي األخ ورت ه د تط أمين فق ادة الت  إع

 .أعاله) 2(آما توضح بيانات جدول 72%
 

رة التي                      د تطورت خالل الفت أمين ق ال شرآات الت وهناك نتيجة أخرى تؤآد أن أعم

انون    ك أن است    , أعقبت تطبيق الق ذه الشرآات      ذل أمين     (ثمارات ه وال الت د زادت   ) من أم ق

 1993 عام  992 إلى 1992 مليون جنيه عام 747 إلى 1991 مليون جنيه عام    170من  

ى  ام 1851وإل ه ع ون جني ادة سنوي يساوي 1994 ملي دل زي ين عامي  % 340 بمع ب

امي  % 180 و 1991/1992 ين ع امي  % 80 و 1992/1993ب ين ع . 1993/1994ب

از المصرفي         وتوزعت ه  دى الجه ارات     , ذه االستثمارات بين ودائع ل , استثمارات في العق

 40.وقروض بال فوائد وأسهم وأوراق مالية
 

عالوة على ما ذآر أعاله بخصوص تطور سوق التأمين خالل السنوات الثالثة التي             

د انون الجدي ق الق ت تطبي ن  , تل د زاد م يين ق أمين الرئيس الء الت دد وآ  149نالحظ أن ع

د زاد          , 1994 وآيال عام    355 إلى   1993وآيال عام    أمين ق  عام   538وأن عدد منتجي الت

ى 1993 ام 960 إل أمين  , 194 ع اع الت ي قط املين ف دد الع ة (وع دات الحكومي ي الوح ف

 .1994 موظفا عام 525 إلى 1993 عام 440قد ارتفع من ) والقطاع الخاص
 

أمين    إذن يمكن أن نقول إنه على صعيد النشاط الفعل           ذا      , ي لشرآات الت د تطور ه فق

اوني اإلسالمي     بعد تطبيق نظام     1994-1992النشاط خالل السنوات الثالثة      , التأمين التع

دي                     ام التقلي أمين من النظ ل قطاع الت ولم ترصد حتى اآلن أي آثار سلبية إلجراءات تحوي

 . إلى نظام التأمين التبادلي التعاوني
 

رة التي           وربما يحتفظ البعض على القول       بتطور أعمال التأمين بالسودان خالل الفت

اوني اإلسالمي          أمين التع ام الت ذا             , أعقبت تطبيق نظ ين ه ات أعاله والتي تب ك أن البيان ذل

رائية   ه الش ي قوت تديما ف آآال مس ذي ظل يشهد ت ه السوداني ال التطور مرصودة بالجني

دوالر األمريكي      ل ال ل العمالت الحرة مث ه يمكن أ , مقاب ذا التطور    وعلي ان يكون ه  وهمي

  !حقيقياوليس 
 . مرجع سابق, 1994-1992التقارير السنوية للهيئة لألعوام :  انظر40
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ادة    أمين وإع اط الت يم أقس ا باحتساب ق اله قمن ة أع دى صحة النتيج ن م د م وللتأآ

رة           نفس الفت دوالر األمريكي ل ه           1994-1991التأمين بال ة الجني د الرجوع لقيم ك بع  وذل

ودا نوات     الس الل الس ي خ دوالر األمريك ل ال ام   1994-1991ني مقاب ح األرق ا توض  آم

 . أدناه) 3(بالجدول رقم 

 

 )3(جدول 
 

 1994 - -91تطور أعمال التأمين وإعادة التأمين للفترة 
 

 )مليون دوالر أمريكي(

 إجمالي المطالبات إجمالي األقساط السنوات

 معدل النمو القيمة معدل النمو القيمة 

1991 10.47 - 4.92 - 

1992 14.70 40% 9.56 94% 

1993 15.85 8% 6.05 -58% 

1994 21.58 36% 13.77 128% 
 .1995-1982إحصائيات أسعار الصرف للجنيه السوداني للفترة : أعاله وبنك السودان) 2(و ) 1(الجدوالن : المصدر

 

أمين با ي لقطاع الت النمو الفعل ول ب ى الق د عل د التحول إذن يمكن التأآي لسودان بع

أعاله تعكس قيم أقساط التأمين ) 3(إذ إن البيانات بالجدول . للعمل بنظام التأمين التعاوني

دهور                 وأقساط إعادة التأمين بالدوالر األمريكي لتالفي اآلثار التضخمية التي نتجت عن ت

أ                 . قيمة الجنيه السوداني    ات أعاله عن وضع حقيقي لتطور قطاع الت مين وتكشف البيان

 .بالسودان بعد تطبيق نظام التأمين التعاوني اإلسالمي
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رة                آما نالحظ آذلك أن متوسط معدل النمو السنوي لمجمل أقساط التأمين خالل الفت

أمين                  % 21 آان   1994 – 91 ادة الت دل النمو السنوي لمجمل أقساط إع ا متوسط مع أم

غ           د بل ان ق يم المط       %. 41خالل نفس الفترة آ ذه الق ا أن ه دالت النمو        وبم ة ونسب مع لق

أمين        ادة الت د شهدت           , محسوبة بالدوالر لمجمل األقساط وإلع أمين ق ال الت إذن تكون أعم

 .نموا فعليا خالل الفترة التي أعقبت تطبيق نظام التأمين التعاوني اإلسالمي
 

 : األموال المدفوعة لحملة وثائق التأمين3 – 5
 

ا      ) بوالص(ة وثائق   تجدر اإلشارة هنا لألموال المدفوعة لحمل      ل م التأمين والتي تمث

 وتقدموا بمطالبات للتعويض    تدفعه شرآات التأمين لحملة الوثائق الذين تعرضوا لمخاطر       

 أي من حصيلة      –وهنا تقوم الشرآات بدفع ميزة التعويضات من األموال المجمعة          . عنها

ا ألضرار أصابتهم             . أقساط التأمين  ائق إم ة الوث في أنفسهم أو في       وتدفع الشرآات لحمل

 .ممتلكاتهم أو ألضرار تسببوا فيها تجاه اآلخرين
 

د                ) 4(الجدول رقم    أمين بع ائق الت ة وث وال المدفوعة لحمل أدناه يبين التغير في األم

 .تطبيق نظام التأمين التعاوني

 

 )4(جدول رقم 

 األموال المدفوعة لحملة وثائق شرآات التأمين
 )مليون جنيه(

 احتياطي التعويضات التعويضات المدفوعة مطالباتإجمالي ال السنوات

1991 309 240 69 

1992 607 445 162 

1993 861 468 393 

1994 2135 1329 806 
 . مجلة التأمين1994-1992التقارير السنوية للهيئة لألعوام : المصدر

 

الغ المدف         ا زادت المب أمين آم ات الت وعة  ويتبين من الجدول أعاله الزيادة في مطالب

م                   دفع التعويضات التي ل ات ل فعال لحملة الوثائق إضافة إلى األموال المرصودة آاحتياطي

 .غير أنه يالحظ تراجع نسبة التعويضات المدفوعة إلجمالي المطالبات. تكتمل إجراءاتها
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ى   , 1992عام  % 73 إلى   1991عام  % 78فقد تقصت من      1993سنة   % 54وإل

تة  يال س م زادت ق ا%62 لتصبح 1994ث ل المطالب دم . ت من مجم ك لع زى ذل ا يع وربم

تجابة        دم االس راءات وع بطء اإلج ات ول ة بالمطالب ة المتعلق تندات المطلوب ال المس اآتم

 .الفورية لدفع التعويضات

 

 : معالجة مسألة إعادة التأمين4 – 5
 

ال يفرق علماء الشريعة بين عقد إعادة التأمين وبين عقد التأمين األصلي من حيث               

هحقيق لي      , ت د األص ع العق ل م اء للتعام ا العلم ي أقره وابط الت نفس الض ذلك يخضع ل ول

ة        . للتأمين ولهذا السبب فقد منع علماء الشريعة إعادة التأمين إال إن دعت الحاجة المتعين

ة               وآانت هنالك مشقة وحرج إن لم تتعامل شرآات التأمين اإلسالمية مع الشرآات األجنبي

 .الشرعيةالتي ال تلتزم الضوابط 

 

ذه        دوا ه نهم قي ة ولك ود الحاج أمين لوج ادة الت واز إع اء بج ى العلم ا أفت ن هن وم

 : اإلجازة بعدد من الملحوظات منها

 

 . أن يقلل ما يدفع لشرآات إعادة التأمين بالقدر الذي يزيل الحاجة -
 

ة أخرى من                  - ة عمول اح وال أي أال تتقاضى شرآات التأمين اإلسالمية عمولة أرب

 . ادة التأمينشرآات إع
 

ات عن األخطار السارية ألن           - أي احتياطي أال تحتفظ شرآات التأمين اإلسالمية ب

 . حفظها يترتب عليه دفع فائدة ربوية لشرآات التأمين اإلسالمية
 

أمين        - ادة الت عدم تدخل شرآات التأمين اإلسالمية في طريقة استثمار شرآات إع

المطالبة بنصيب في عائد استثمارها      ألقساط إعادة التأمين المدفوعة لها وعدم       

 .وعدم المسؤولية عن الخسارة التي تتعرض لها
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 .ترى الهيئة أن يكون االتفاق مع شرآات إعادة التأمين ألقصر فترة ممكنة -

 

ا    المية ال يمكنه أمين اإلس رآات الت ل ش رعا –إذن فك رآات  – ش ع ش ل م  أن تتعام

ة إال في نطاق ضيق          أمين التقليدي أمين    .  وللضرورة فقط  إعادة الت وبالنسبة لشرآات الت

 والتي أصبحت ملزمة قانونا بتطبيق نظام التأمين التعاوني اإلسالمي           –العاملة بالسودان   

 :  فتواجهها اآلن هذه المعضلة ولكنها تقوم باآلتي في هذا الصدد–
 

 .تتعامل مع السوق العالمي وفق الضوابط الشرعية المذآورة أعاله -
  

 .ا بينها لتقديم خدمات إعادة التأمين ما أمكن ذلكتتعامل فيم -
 

ديم خدمات                  - آما تلجأ إلى الشرآة الوطنية إلعادة التأمين والتي قامت بهدف تق

ى أن نصيب الشرآة             . إعادة التأمين على أسس شرعية      ا إل وتجدر اإلشارة هن

ن    د زاد م أمين ق ادة الت اط إع ل أقس ن مجم ة م نة % 33الوطني ى 1991س  إل

 .1993 عام% 49
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 ةـمــاتــالخ
 

ا    ان أولهم ا       : في خاتمة البحث ينشأ سؤاالن هام ا يظن أنه اهي العوامل التي ربم م

ا                 يمكن أن تحد من تحويل قطاع التأمين بالسودان ليعمل وفق األسس الشرعية؟ وثانيهم

دول اإلسالمية     متعلق بانعكاسات تجربة السودان على بقية ا       ذا الصدد ستكون        ! ل وفي ه

ة                الخاتمة رتبط باإلجاب اني م  من جزءين أساسيين األول منهما متعلق بالسؤال األول والث

 : عن السؤال الثاني على النحول اآلتي
 

 :  استكمال وتعميق نظام التأمين التعاوني اإلسالمي بالسودان– 1
 

اوني      إلى مسألة العوامل التي ربما تحول     بالنظر أمين التع ام الت دون التوسع في نظ

ودان ا    , بالس ر هم ذا األم ان به ان هام ك جانب ب اإلداري   : هنال انوني والجان ب الق الجان

ي ة  . والمؤسس ة واإلداري ر القانوني وفر األط دون ت ية(فب ام  ) المؤسس ق نظ يصعب تطبي

دي            أمين التقلي ى أي حال     . التأمين التعاوني اإلسالمي آما هو الحال بالنسبة لنظام الت وعل

يمكن تلخيص نتائج تجربة السودان في هذا المضمار على المستويين القانوني واإلداري            

 : آما يلي
 

 :  اإلطار القانوني1 – 1
 

أمين بالسودان              آانت  , قبل صدور القانون الجديد الذي أصبح ينظم عمل شرآات الت

اوني اإلسالمي    هنالك فعال عقبة قانونية آبيرة تحول دون تطبيق نظام التأمي          إذ إن  . ن التع

انوني يمكن أن                 السودان آان يطبق قانونا منقوال عن القانون اإلنجليزي وال يوجد شكل ق

تثمارية        اهمة اس رآة مس ق ش ن طري المي إال ع اوني اإلس أمين التع رة الت توعب فك يس

د قيام      . محدودة أمين عن ا  وآانت هذه من أهم العقبات التي واجهت الشرآة اإلسالمية للت ه

 . ألول مره آما ذآرنا سالفا
 

ا اآلن بة للسودان, أم ه  , وبالنس ارة إلي ذي سبقت اإلش د ال انون الجدي ز الق د أجي فق

زي وفي         1960ليكون مكان القانون القديم الصادر سنة        انون اإلنجلي  والمستوحى من الق

 فقد أحدثت تغييرات قانونية آبيرة ألجل تطبيق نظام, هذا الصدد
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هذه التغييرات لم تقصر على إصدار القانون الجديد فقط , وني اإلسالميالتأمين التعا

نظم األساسية      وإنما طالت مستويات قانونية أخرى تمثلت في مراجعة عقود التأسيس وال

ود    ذه العق ي صلب ه ت ف ي آان ات الشرعية الت ة المخالف ة وإزال أمين العامل لشرآات الت

 . والنظم األساسية

 

د             فقد أ , ومن جانب آخر   أمين عق ال الت ى أعم عدت الهيئة العليا للرقابة الشرعية عل

فضال عن مراجعة وترجمة عقود التأسيس التي آانت         , تأسيس نموذجي لشرآات التأمين   

 .تأمين الحريق والرهن العقاري) وثيقتي(قائمة وإعادة صياغة وتعريب عقدي 

 

ة بأنشطة    وبالنظر إلى هذه التحوالت التي تمت في األطر القان  , ومن ثم  ة المتعلق وني

ة      , مؤسسات التأمين  أمين    الستيعاب نجد أنه ال توجد إشكاالت قانوني  وتطبيق أسلوب الت

ك عددا من               . التعاوني اإلسالمي في حالة السودان     ا من أن هنال ولكن يأتي االستدراك هن

اوني                         أمين التع ا من فرص تطبيق أسلوب الت ام ستقلل حتم العوامل التي إن لم تعوق تم

 : ومن هذه العوامل. م ما قامت به الدولة من تدابير قانونية لهذا الغرضرغ

 

فكثير من العاملين في حقل التأمين يجهلون نظام التأمين         : واإلدراكقلة المعرفة   ) أ  

 .التعاوني اإلسالمي الذي ال يفرقون بينه وبين ما اعتادوا عليه من نظام التأمين التقليدي

 

ام  ) ب  أمين   ومضم بمغزى اإللم ائق الت أمين الحريق    : ون شروط وث دا وثيقتي ت ع

أمين آانت وال                , وتأمين الرهن العقاري   ا شرآات الت أمين التي تتعامل فيه ائق الت ل وث فك

ة          ة اإلنجليزي ا باللغ املين مع          . زالت تحوي شروطا منصوصا عليه ل المتع ذا األمر يجع ه

بينما في حالة الخالف    , تأمينشرآات التأمين يجهلون آال أو بعضا من محتويات وثائق ال         

حول حجم ومقدار التعويض أو تقدير األضرار تلزم الوثيقة الطرفين المستأمن والمؤمن        

 .باالحتكام والرجوع إلى النص المكتوب باللغة اإلنجليزية
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أمين     ائق الت وص وث ة نص تكمال ترجم دم اس ة ع ي حال تطيع  , إذن فف ن يس لم

 .لتأمين التعاوني اإلسالميالمتعاملون استيعاب فكرة ومغزى ا
 

اوني اإلسالمي       ) ج   دأت الشرآة اإلسالمية        : قلة نماذج وثائق التأمين التع دما ب فعن

اوني اإلسالمية سنة         أمين التع الخرطوم 1978للتأمين أعمالها على أساس الت م يكن   ,  ب ل

قليدية مع بل استعملت وثائق التأمين الت, لديها نماذج لوثائق التأمين اإلسالمي معدة سلفا

إضافة شرط في آخر آل وثيقة ينص على أن يعتبر المؤمن له بقبول التعامل مع الشرآة                  

ا                        اوني طبق ى أساس تع ديها عل م ل ره من المؤمن له بموجب هذه الوثيقة مشترآا مع غي

 .ألحكام الشريعة اإلسالمية
 

أم        , وبخالف هذا الشرط   ائق الشرآة اإلسالمية للت ين وث ين ال يوجد فرق جوهري ب

ة الشرعية             . ووثائق الشرآات األخرى التقليدية    ا للرقاب ة العلي ل من الهيئ ولقد طلب بالفع

على أعمال التأمين أن تعمل باستمرار على استحداث وثائق تأمين جديدة وفق المتطلبات             

 . غير أن ذلك لم يحدث, الشرعية والعملية
 

م ن ث أمين  , وم ة الت ود وثيق دم وج درة أو ع إن ن ومف ي تق أمين الت ى أساس الت  عل

 .التعاوني اإلسالمي ال يساعد على نشر هذا النمط من التأمين
 

ل شرآات         :القائم على األسس الشرعية   ندرة مؤسسات إعادة التأمين     ) د    حيث نجد أن آ

ه                  ك بسبب أن ة وذل التأمين اإلسالمية تعتمد في الغالب على شرآات إعادة التأمين التقليدي

أمين اإلسالمية        ال يوجد العدد الكافي م     ادة الت أمين        . ن مؤسسات إع د ظلت شرآات الت وق

ى أساس الضرورة     ة عل ة التقليدي أمين األجنبي ادة الت رآات إع ع ش ل م المية تتعام اإلس

اوني      أمين التع ام الت ق نظ ي تطبي المية ف أمين اإلس رآات الت تمر ش ي تس ة لك العملي

 42.اإلسالمي
 

 

أمين            هل تكون شرآا  : في رد على استفسار عن     42 ادة الت ة   أجابت , ت التأمين في مشقة وحرج إذا لم تتعامل مع شرآات إع ة الرقاب  هيئ

ددا من التحفظات                              دت ع ة أب ة ولكن الهيئ الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداني أنها ترى جواز أعادة التأمين لوجود الحاجة المتعين

 القدر الذي يزيل الحاجة وتقدير هذه الحاجة –ادة التأمين إلى أدى حد ممكن ترى الهيئة أن يقلل ما يدفع لشرآة إع: على هذه الفتوى منها

 )للتأمين التعاوني من وجهة نظر الشرعية, الشرآة اإلسالمية العربية للتأمين: انظر: (متروك للخبراء في الشرآة
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اس        ى أس ة عل رآات األجنبي ع الش ل م ت تتعام المية ظل رآات اإلس ت الش ان آان ف

جة عن عدم توفر خدمات إعادة التأمين وفق الضوابط الشرعية فال يمكن               الضرورة النات 

رآات           ل الش ة عم ذ بداي ان من ن الزم دين م ة عق رورة لقراب ذه الض تمرار ه ور اس تص

 .اإلسالمية في نهاية عقد السبعينيات
 

ا    البحرين باعتباره أمين ب ادة الت أمين وإع د إنشاء الشرآة اإلسالمية للت ى عن وحت

أمين              , ين إسالمية أول شرآة تأم   ادة الت وتبع ذلك إنشاء عدد من الشرآات اإلسالمية إلع

ى أسس شرعية                أمين عل ادة الت م      . ولكن الحاجة ظلت قائمة لخدمات إع ذه الشرآات ل فه

ال    , تسد الفجوة الحالية في أعمال إعادة التأمين للشرآات اإلسالمية         أوال لضعف رأس الم

أمين التي          وثانيا ال زالت هذه ا    , الذي تعمل به   لشرآات تستخدم في الغالب نماذج إعادة الت

 .وضعتها الشرآات األجنبية الكبيرة التي ال تلتزم باألحكام الشرعية أصال
 

د                     ا عن ل شرآة تأميناته د آ ا تعي ا لكيم ولكن هنالك تعاون لشرآات التأمين فيما بينه

ا             . األخرى ولو بنسبة قليلة    ا يمكن أن ينشأ سوق إسالمية إلع ل     فمن هن أمين وتقلي دة الت

 .الطلب على إعادة التأمين لدى الشرآات األجنبية

 

 :  اإلطار اإلداري والمؤسسي2 – 1
 

ة     روابط اإلداري ات وال ي العالق را ف ودان تغيي ي الس مية ف لطات الرس دثت الس أح

ث  اء بالفصل الثال ا ج أمين بالقطاعات األخرى آم اع الت ية لقط تبدلت . والمؤسس د اس فق

ة اإلدارة الصغ أمين بهيئ اع الت ى قط ي آانت تشرف عل ة والت وزارة المالي ة ب يرة الملحق

ت صالحيات    أمين وأعطي ال الت ى أعم ة عل ة لإلشراف والرقاب ة العام تقلة هي الهيئ مس

ع  لطات أوس ن      , وس ؤولة ع ارت مس تقلة وص ة مس تقل وميزاني س إدارة مس ا مجل وله

ة بالسود  أمين العام ى شرآات الت ة واإلشراف عل ة . انالمراقب ية للهيئ ة األساس والمهم

رآات        زام الش ن الت د م رعية والتأآ ق األسس الش أمين وف طة الت وير أنش ي تط ل ف تتمث

 . العاملة بذلك
 

ال                     ة ألجل أن تتحول أعم ة والمؤسسية الجذري رات اإلداري ذه التغي على أنه رغم ه

 بعضإال أنه ال زالت هناك , التأمين حسب القواعد الشرعية للتأمين التعاوني
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ية   ة والمؤسس ل اإلداري ة(العوام ق    ) الفني تكمال وتعمي ف دون اس ا تق ور أنه ي يتص الت

 : ومن ذلك, مراحل التحول المنشود نحو نظام التأمين التعاوني اإلسالمي
 

ة             : بطء اإلجراءات ) أ   ر الدول ين دوائ ة ب بسبب تضارب وتداخل الصالحيات اإلداري

فهذا .  القطاع المالي بما فيه قطاع التأمين      المعنية بأمر السياسات المالية وبأمر    

أمين            ام الت و نظ ول نح ة للتح ة الالزم دابير العاجل ذ الت ن تنفي ئ م ر يبط األم

 . التعاوني
 

دول                       ر من ال ى آثي ا تنطبق عل ى السودان آم ة تنطبق عل هذه قضية عام

 .ولكنها ستؤثر على إمكانية تطبيق فكرة التأمين التعاوني, اإلسالمية
 

وادرنقص) ب  اك نقص واضح في :  الك ة ولكن هن أمين بصفة عام ال الت في مج

اوني اإلسالمي           أمين التع ة    . الكوادر المؤهلة في مجال الت وادر فني إذ ال توجد آ

دير                    ويم الخسائر وتق دير وتق ل تق أمين مث ال الت ة إلدارة أعم مؤهلة بدرجة آافي

 .لدول األجنبيةآما ال توجد مؤسسات متخصصة في التأمين إال في ا. المخاطر
 

ل              , ومن ثم  ال بد من بعض الوقت لكي تتمكن الشرآات اإلسالمية من تأهي

 .الكوادر الفنية القادرة على تطبيق أسلوب التأمين التعاوني اإلسالمي
 

أمين          : قلة المعرفة بجدوى التأمين   ) ج   ا بالت ون اهتمام األفراد والمؤسسات ال يول ف

ذي           على الممتلكات فضال عن التأمين على      افلي ال أمين التك ام الت  الحياة وفق نظ

 .تقدمه الشرآات اإلسالمية على أساس االستثمار واالدخار بطريق المضاربة
 

ا      , ويترتب على ذلك   ات تمام ى الممتلك أمين عل أو أن يكتفي  , إما أال يتم الت

ي    أمين الجزئ ات بالت راد والمؤسس ام     . األف ار نظ تعوق انتش ة س ذه النتيج وه

 . وني مثلما أعاقت نظام التأمين التقليدي في السابقالتأمين التعا
 

حيث تنشأ صعوبات  : ضعف اإللمام بالجوانب الفنية في ممارسة أنشطة التأمين  ) د  

ة        بب قل ة بس اوني بخاص أمين التع ة والت أمين بعام ام الت ق نظ بيل تطبي ي س ف

أمين         ة ألنشطة الت ة بتس         . المعرفة بالجوانب الفني ا تظهر مشاآل متعلق عير وهن

  الخدمة
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ا        ة له ة االقتصادية الحقيقي ا تظهر مشاآل سداد     , التأمينية بطريقة تعكس التكلف آم

األقساط من قبل المؤمن لهم في مواعيدها المتفق عليها وبالتالي تنشأ الخالفات القانونية 

ة م والشرآات المؤمن ؤمن له ين الم ويض , ب ائر والتع دير الخس اآل تق ذلك مش ك آ وهنال

أمين بقاعدة الشرط النسبي                    عنها بخاصة    املين في الت ل المتع افي من قب عدم اإللمام الك

 . والتحمل واالستثناءات التي ترد في آل وثيقة
 

ا    ودان آم ة الس ى حال ق عل أمين تنطب ة ألنشطة الت ب الفني ام بالجوان فضعف اإللم

ة       دول النامي د من ال ى العدي ة       , تنطبق عل ة السودان تكتسب أهمي ا في حال خاصة إال أنه

نتيجة بداية تطبيق نظام التأمين التعاوني الذي يتطلب تطبيقه معرفة وإلماما آافيا بفنيات             

 .مهنة التأمين
 

رتبط            اوني بالسودان وهو م أمين التع ام الت ولعل هنالك عامال آخر ربما يعوق تطبيق نظ

ي            وز ف ه ال يج اس أن ى أس امين عل ذ الت ذي ينب وداني ال ع الس د المجتم ادات وتقالي  بع

اوني                      , الشريعة أمين التع ات وتفاصيل الت ة بحيثي ى عدم معرف ى عل م خاطئ مبن ذا فه وه

إال أن الواقع يؤآد أن السواد األعظم من أفراد المجتمع السوداني ظل يتمسك                , اإلسالمي

بهذا الفهم الخاطئ عن التأمين التعاوني انطالقا من أن آل أعمال التأمين حرام شرعا وال             

 .ايجوز التعامل فيه

 

 : مضامين تجربة السودان وإمكانية تطبيقها في دول أخرى– 2
 

اوني    أمين التع و أسلوب الت ول نح ي التح ودان ف ة الس ن تجرب دا م ن الواضح ج م

أمين     ى أساس الت ل عل أمين للعم ات الت ل مؤسس دا أن تنتق ن ج ن الممك ه م اإلسالمي أن

اطر ز دي دون أن تتعرض ألي مخ أمين التقلي دل الت اوني ب دمات التع ديم خ راء تق دة ج ائ

 .التأمين وفق النظام التعاوني اإلسالمي
 

ة وقطاع    – من دراسة تجربة السودان   –وال يبدو آذلك     أمين التقليدي  أن شرآات الت

دول اإلسالمية  ي ال ه ف أمين بمجمل ت  , الت ي السوق إن انتقل ن نصيبها ف زءا م تفقد ج س

 .للعمل وفق هذا األسلوب
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ة            آما آشفت تجربة السودا    ة التنظيمي ة واإلداري ن سهولة معالجة الجوانب القانوني

 . المرتبطة بعمل شرآات التأمين إن أسست على أساس التأمين التعاوني اإلسالمي
 

أوضحت تجربة السودان أن هنالك مجاالت في نطاق قطاع التأمين تحتاج لمعالجات 

اوني أمين التع ام الت ول نحو نظ ام التح االت تر, إلتم ذه المج ة وه باب تاريخي ى أس جع إل

رآات          المية بالش دول اإلس ل بال ي تعم ة الت أمين الوطني رآات الت اط ش ا ارتب ة منه قديم

ى أساليب عمل خاصة            , األجنبية الكبرى  ى اآلن أن تتبن ة حت ولم تستطع الشرآات الوطني

ة          رآات األجنبي ة للش ل التقليدي ات العم اليب وفني ى أس ب عل ي الغال د ف ا تعتم ا وإنم به

 . ىالكبر
 

دول اإلسالمية               اوني بال ا أبانت     –ومن العوامل التي ربما تعوق تبني النظام التع  آم

دول                       –تجربة السودان     ل الجمهور في ال ة من قب أمين بعام  ضعف التعامل مع قطاع الت

أمين          , اإلسالمية ال الت فضال عن العزوف عن        , وبالتالي قل اإللمام بمعظم ما يتعلق بأعم

 .لتأمين عمدا بحجة عدم صحة ذلك شرعاالتعامل مع الشرآات ا
 

ر       أمين أم ات الت الم بفني ري الع ر البش وفر العنص ودان أن ت ة الس ت تجرب ا أبان آم

ة            , ضروري وحيوي  ة وال اإلجراءات اإلداري وانين المنظم د     , إذ ال يكفي إصدار الق ل ال ب ب

أم ام الت دي ونظ أمين التقلي ام الت توعب نظ ة تس اءات متخصص ك آف ون هنال ين أن تك

التعاوني لكيما تنجح في تطبيق النظام األخير ليحل محل األول دونما إرباك لقطاع التأمين 

ل اآلن   ذي يعم المية    –ال دول اإلس م ال ي معظ اري    – وف أمين التج اس الت ى أس  عل

 .االسترباحي الذي أفتى علماء المسلمين بحرمته
 

ى  – آما أبانت الدارسة     –تحتاج شرآات التأمين اإلسالمية      أمين        إل ادة الت ال إع  أعم

داً       دود ج اق مح ي نط المي إال ف اس إس ى أس وفر اآلن عل ي ال تت رآات  , الت د الش وتعتم

الم   . اإلسالمية على الشرآات األجنبية التي تتقيد باألحكام الشرعية ابتداء  وعلى نطاق الع

ت منها البي  , اإلسالمي ال يوجد إال عدد قليل من شرآات إعادة التأمين على أسس شرعية            

ك                    ام الشرعية في ذل زم باألحك ذي يلت أمين ال ادة الت ال إع ولكن  . السعودي التونسي ألعم

 يعوزه رأس المال الكافي الذي يمكنه من أن يقوم
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ال    رأس الم رة ل ة الكبي ع الحاج ا م ل خصوص ه األآم ى الوج ة عل ة المطلوب بالمهم

 .الكبير في أعمال إعادة التأمين بطبيعتها
 

ام         على أنه مهما آشفت تج     ال نحو نظ ربة السودان عن عوائق ال تساعد على االنتق

اوني أمين التع ام , الت ذا النظ ق ه ل وف تقبل واسعة للعم اق المس تظل آف ن س فشرآات . لك

أمين         , التأمين والتكافل اإلسالمية مستمرة في التوسع      ة لخدمات الت وال زالت الحاجة قائم

 .اإلسالمي وال زال الطلب عليه جد فعال
 

إن وضعت دابير  ف ع الت ة م وانين المنظم ة الق ة الكافي وادر , اإلداري وفرت الك وإن ت

أمين بخاصة       , البشرية التي تجيد فن التأمين     ة الت وإن أزيلت المفاهيم المغلوطة عن طبيع

المي  أمين اإلس ر , الت ة –ستنتش د    – ال محال المية لتس أمين اإلس ات الت ر مؤسس  وتزده

 .سالميالفجوة القائمة في خدمات التأمين اإل



 99

 43المراجـع 

 

 : العربية
ال -1 ب , الجم انون ) " 1977(غري ريعة اإلسالمية والق ي الش أمين ف , "الت

 .جدة, دار الشروق

ـ1399(________  -2 المي" , )ه ديل اإلس اري والب أمين التج دار , "الت

 , مكة المكرمة, االعتصام

واض -3 ابكر , الخ د ب المية" , )1986(محم أمين اإلس رآة الت ة : ش دراس

ة أم   , آلية الشريعة والدراسات اإلسالمية   , رسالة ماجستير , "حليلةت جامع

 ).غير منشورة( القرى 

أمين        -4 ارير السنوية    " , الهيئة العامة لإلشراف والرقابة على أعمال الت التق

 ".1994 و 1992لألعوام 

ال   , "__________________ -5 ى أعم ة عل راف والرقاب انون اإلش ق

 .ومالخرط, 1992التأمين لعام 

 .1995, العدد األول, " مجلة التأمين, "_________________  -6

أمين     -7 اوني من وجهة النظر          " , الشرآة اإلسالمية العربية للت أمين التع الت

 ).بدون تاريخ ( , "الشرعية

ة    ( المعد اإلسالمي للبحوث والتدريب      -8 ك اإلسالمي للتنمي أمين  " , )البن الت

المي   ور إس ن منظ ادئ" م ةالمب ورة   , " والتجرب ر منش ث غي ة بح ورق

 .1989 سبتمبر 11 – 9طرابلس , المؤتمر األول للتأمين: قدمت في

حقيقته والرأي الشرعي   : نظام التأمين " , )1984(مصطفى أحمد   , الزرقا -9

 .الطبعة األولى, بيروت, مؤسسة الرسالة, "فيه

ودان  -10 ة الس نة   " , جمهوري رآات لس انون الش ي  : 1925ق ام األساس النظ

 ". لشرآات التأمينالنموذجي

اتم -11 ي  , ح امي عفيف دولي " , )1986(س أمين ال رية  , " الت دار المص ال

 .الطبعة األولى, اللبنانية
ا جزء من            " الالم" األلف و   " رتبت المراجع هنا حسب الحروف الهجائية بحيث أخذت          43 التي ترد في بعض األسماء وآأنه

 .االسم



 100

ورقة بحث مقدمة   , "دولة ومشاآلها   تأمين ممتلكات ال  " , آدم أحمد ,     حسن    – 12

ة    : في ة لإلشراف      , الخرطوم , ندوة التأمين للوحدات الحكومي ة العام الهيئ

 .الخرطوم, 1994أبريل , والرقابة على أعمال التأمين

اد   ,      رمضان     – 13 أمين     ) " 1983(زي ادئ الت أمين في          (مب ع الت دراسة عن واق

 .األولىالطبعة , عمان, شرآة دار الشعب, )"األردن

ليمان– 14 ان   ,      س ن ثني راهيم ب ن إب ه " , )1993(ب أمين وأحكام دار , " الت

 .بيروت, العواصم المتحدة

المية– 15 أمين اإلس رآة الت ة " ,      ش ات المراجع نوية والميزاني ارير الس التق

 ".1992 – 1988لألعوام 

 ... ".وثائق التأمين "       __________, - 16

واب     , ي     آدوان     – 17 اوني     " , )1986(رجب عبد الت أمين التع ة الت دراسة  : نظري

انون الوضعي    المية والق ريعة اإلس ين الش ة ب وراه, "مقارن الة دآت , رس

 .جامعة القاهرة

ي– 18 ع الفقه س المجم وره " ,      مجل تى ص أمين بش اص بالت رار الخ الق

 ".وأشكاله

د– 19 ي ,     محم ول التأ" , )1993(يوسف عل ر ح أمين تقري اع الت ي قط صيل ف

وداني أمين    , "الس ال الت ى أعم ة عل راف والرقاب ة لإلش ة العام , الهيئ

 .الخرطوم

ادي  -  20 يط االقتص ة والتخط وم(     وزارة المالي ادي , )الخرط رض االقتص الع

  ).1989 – 1988(السنوي 

وم(     __________________ - 21 ادي , )الخرط ة االقتص و , مجل يوني

1994. 

 :يزيةاالنجل

- Bank of Sudan (1995), Data of the Sudanese Value Compared to 

US Dollar Between December 1992 and December 1995 (Every 

Three Months). 

- The International Association of Islamic Banks, Directory of 

Islamic Banks, (undated). 



 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحقـــات
 



 102

 ):1(ق رقم ملح •

 .قرارات مجلس المجمع الفقهي حول التأمين بشتى صوره وأشكاله

 

 ):2(ملحق رقم  •

 .شرآات التأمين وإعادة التأمين العاملة بالسودان

 

 ):3(ملحق رقم  •

 .الميزانية العمومية المجمعة لشرآات التأمين العاملة بالسودان

 

 ):4(ملحق رقم  •

 .})ب(الجدول {والتأمين العام  } )أ(الجدول {أنواع التأمين طويل األجل 

 



 103

 )1(ملحق رقم 

 قرارات مجلس المجمع الفقهي حول التأمين

 بشتى صوره وأشكاله
 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

ه وأصحابه ومن       ى آل الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعل

 :اهتدى بهداه أما بعد
 

ة   1398 شعبان   10عقدة في   فإن مجمع الفقه اإلسالمي في دورته األولى المن        هـ بمك

ة            ا    , المكرمة بمقر رابطة العالم اإلسالمي نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلف د م بع

ة        , اطلع على آثير مما آتبه العلماء في ذلك    رره مجلس هيئ ا ق ى م ع أيضا عل وبعدما اطل

دة ب           ه العاشرة المنعق ة الرياض   آبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورت مدين

 .هـ من التحريم للتأمين بأنواعه1397 / 4 / 4بتاريخ 
 

. قرر المجلس باألآثرية تحريم التأمين    , وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك      

 .بجميع أنواعه سواء آان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك من األموال
 

 على قرار مجلس هيئة آبار العلماء من الموافقة: آما قرر مجلس المجمع باإلجماع

ا         ه آنف وه عن رم والمن اري المح أمين التج ن الت دال م اوني ب أمين التع واز الت د , ج وعه

 .بصياغة القرار إلى لجنة خاصة

 

 :تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين
 

اء   ة األربع ذ بجلس ع التخ س المجم رار مجل ى ق اء عل عبان14بن ـ 1398  ش , ه

 المتضمن تكليف آل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد محمود
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ول    ع ح رار مجلس المجم بيل بصياغة ق د اهللا الس ن عب د ب يخ محم الصواف والش

 .التأمين بشتى أنواعه وأشكاله

 

 :وبعد المداولة أقرت ما يلي, وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها
 

دى                الحمد هللا  ه وأصحابه ومن اهت ى آل  والصالة والسالم على رسول اهللا وعل

 :بهداه أما بعد

 

ة   1398 شعبان   10فإن مجمع الفقه اإلسالمي في دورته األولى المنعقدة في           هـ بمك

ا   , نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة     , المكرمة بمقر رابطة العالم اإلسالمي     بعد م

ة      , لماء في ذلكاطلع على آثير مما آتبه الع   رره مجلس هيئ ا ق ى م وبعد ما اطلع أيضا عل

اريخ   , آبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض             4بت

 .من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه) 55(هـ بقراره رقم 97 / 4/ 
 

اع     قرر مجلس المجمع   , وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك        الفقهي باإلجم

ع أنواعه                أمين التجاري بجمي اء تحريم الت ان    , عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرق سواء آ

 :لألدلة اآلتية, أو غير ذلك, أو البضائع التجارية, على النفس
 

تملة    : األول ة المش ة االحتمالي ود المعاوضات المالي ن عق اري م أمين التج د الت عق

احش  رر الف ى الغ ا يعطي أو ألن المستأمن , عل دار م د مق ال يستطيع أن يعرق وقت العق

ه المؤمن   , يأخذ ع   , فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم ب د ال تق وق

ا           , الكارثة أصال فيدفع جميع األقساط وال يأخذ شيئا        ذلك المؤمن ال يستطيع أن يحدد م وآ

حديث الصحيح عن النبي صلى اهللا    وقد ورد في ال , يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده     

 .عليه وسلم النهي عن بيع الغرر
 

لما فيه من المخاطرة في     , عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة      : الثاني

ومن الغنم بال مقابل أو مقابل غير       , أو تسبب فيها  , ومن الغرم بال جناية   , معاوضات مالية 

غ        , أمين ثم يقع الحادث    فإن المستأمن قد يدفع قسطا من الت      . مكافئ ل مبل رم المؤمن آ فيغ

 وقد ال يقطع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بال, التأمين
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وم النهي عن الميسر                   , مقابل وإذا  استحكمت فيه الجهالة آان قمارا ودخل في عم

ا الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس م               { في قوله تعالى     وا إنم ن يا أيها الذين آمن

 . واآلية بعدها10: المائدة} تفلحونعمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
 

عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنساء فإن الشرآة إذا دفعت            : الثالث

والمؤمن  , فهو ربا فضل   , أآثر مما دفعه من النقود لها     , للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد    

ه              يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون رب       ا دفع ل م ا نساء وإذا دفعت الشرآة للمستأمن مث

 .وآالهما محرم بالنص واإلجماع, لها يكون ربا نساء فقط
 

ة وغرر           , عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم      : الرابع ه جهال ا في ل منهم ألن آ

ه بالحجة      , وال يبح الشرع من الرهان إال ما فيه نصرة لإلسالم           , ومقامرة وظهور ألعالم

ه             , انوالسن ة بقول ه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثالث وقد حصر النبي صلى اهللا علي

ك    " , ال سبق إال في خف أو حافز أو نصل        : " صلى اهللا عليه وسلم    , وليس التأمين من ذل

 .وال شبيها به فكان محرما
 

ل              : الخامس ال مقاب ر ب ال الغي ه أخذ م ل في        , عقد التأمين التجاري في ال مقاب وأخذ ب

ة محرم     عقود الم  الي           , عاوضات التجاري ه تع وم النهي في قول ه في عم ا   { : لدخول ا أيه ي

 .29: النساء} الذين آمنوا ال تأآلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم
 

م يحدث      , في عقد التأمين التجاري اإللزام بما ال يلزم شرعا        : السادس فإن المؤمن ل

ه ر من ي, الخط م يتسبب ف هول ى  ,  حدوث تأمن عل د من المس رد التعاق ه مج ان من ا آ وإنم

ه         , ضمان الخطر على تقدير وقوعه      ه المستأمن ل غ يدفع ل مبل ذلك      , ومقاب م يب والمؤمن ل

 .عمال للمستأمن فكان حراما
 

الجواب                    ا أو في بعض أنواعه ف وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلق

 :عنه ما يلي



 106

ة       , ل باالستصالح غير صحيح    االستدال     )أ   فإن المصالح في الشريعة اإلسالمية ثالث

وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد       , قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة     , أقسام

ار   اء وال اعتب ه بإلغ لة  , ل لحة مرس و مص دين  , فه اد المجته ل اجته ذا مح , وه

ه  هد الشرع بإلغائ ا ش ث م م الثال اري فيه, والقس أمين التج ود الت ة وعق ا جهال

لغلبة جانب المفسدة فيه    , فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه    , وغرر وقمار وربا  

 .على جانب المصلحة

 

ى         , اإلباحة األصلية ال تصلح دليال هنا       ) ب   ة عل ألن عقود التأمين التجاري قامت األدل

اب والسنة       ة الكت ل            . مناقضتها ألدل دم المناق والعمل باإلباحة األصلية مشروط بع

 .وقد وجد فبصل االستدالل بها, هاعن

 

ا        , الضرورات تبيح المحظورات     ) ج   ه هن ا أباحة اهللا من         , ال يصح االستدالل ب إن م ف

ات   ب الطيب رق آس يهم     , ط ه عل ا حرم اعفة مم عافا مض ر أض اك  , أآث يس هن فل

 .تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين, ضرورة معتبرة شرعا
 

ام       , لعرفال يصح االستدالل با       )د   ى    , فإن العرف ليس من أدلة تشريع األحك ا يبن وإنم

اظ النصوص        , عليه في تطبيق األحكام    راد من ألف اس     , وفهم الم ارات الن ومن عب

ه من              , وتداعيهم وأخبارهم , في أيمانهم  د المقصود من ى تحدي اج إل وسائر ما يحت

وال ال واألق ره, األفع ين أم ا تب ه فيم أثير ل ال ت ين المقصود م, ف هوتع ت , ن د دل وق

 . فال اعتبار به معها, األدلة داللة واضحة على منع التأمين
 

ـ  ود المضاربة ) ه ن عق اري م أمين التج ود الت أن عق تدالل ب ر , االس ا غي ي معناه أو ف

ك صاحبه , صحيح م يخرج عن مل ي المضاربة ل ال ف إن رأس الم ه , ف ا يدفع وم

ك الشر           ام      , آةالمستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى مل ه نظ حسبما يقضى ب

وفي التأمين قد   , وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته        , التأمين

دا         , يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين     ورثهم إال قسطا واح د ال   , ولو لم يدفع م وق

ه  تأمن وورثت وى المس تفيد س ل المس يئا إذا جع تحقون ش ي , يس ربح ف وإن ال

 المضاربة
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بخالف التأمين فربح رأس المال وخسارته       , ريكين نسبا مئوية مثال   يكون بين الش  

 . أو مبلغ غير محدود, وليس للمستأمن إال مبلغ التأمين, للشرآة
 

اس   , قياس عقود التأمين على والء المواالة عند من يقول به غير صحيح         ) و   ه قي فإن

ربح ا          , مع الفارق  دفها ال ادي ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين ه المشوب  , لم

ة احش الجهال ار وف الغرر والقم واالة, ب د والء الم ه , بخالف عق فالقصد األول في

ا  , وسائر األحوال   , والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء    , التآخي في اإلسالم   وم

 .يكون من آسب مادي فالقصد إليه بالتبع
 

و                 )   ز   د من يق زم عن ى الوعد المل أمين التجاري عل ه ال يصح     قياس عقد الت ه  , ل ب ألن

ثال               , قياس مع الفارق   ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة م

بخالف  , أو من مكارم األخالق    , فكان الوفاء به واجبا   , من باب المعروف المحض   

ة   , عقود التأمين    ادي     , فإنها معاوضة تجاري ربح الم ا ال ا        , باعثه ا م ر فيه فال يغتف

 . جهالة والغرريغتفر في التبرعات من ال
 

اس                      )   ح   م يجب قي ا ل ى ضمان المجهول وضمان م أمين التجاري عل قياس عقود الت

ر صحيح ا , غي ارق أيض ع الف اس م ه قي ن  , ألن وع م روق أن الضمان ن ن الف وم

ه اإلحسان المحض        أمين   , التبرع يقصد ب ة        , بخالف الت د معاوضة تجاري ه عق فإن

ر مقصود            فإن ترتب    , يقصد منها أوال الكسب المادي     ابع غي ه معروف فهو ت علي

 .ما دام تابعا غير مقصود إليه, واألحكام يراعي فيها األصل ال التابع, إليه
 

اس مع    , قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق ال يصح     )   ط   ه قي فإن

 . آما سبق في الدليل قبله, الفارق
 

ام التعا  )   ي  ى نظ اري عل أمين التج ود الت اس عق ر صحيح قي د غي ع  , ق اس م إن قي ف

اره مسؤوال   , ألن ما يعطى من التعاقد حق التزم به ولي األمر , الفارق أيضا  باعتب

ة                   , عن رعيته  ة األم ه الموظف من خدم ام ب ا ق ه    , وراعي في صرفه م ووضع ل

ى الموظف       اس إل يهم   , نظاما راعي فيه مصلحة أقرب الن يس  , ونظر الحاجة ف فل

 وعلى هذا ال شبه, وضات المالية بين الدولة وموظفيهانظام التعاقد من باب المعا
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ة                ة التجاري ود المعاوضات المالي التي يقصد   , بينه وبين التأمين الذي هو من عق

ر مشروعة           , بها استغالل الشرآات للمستأمنين       م بطرق غي , والكسب من ورائه

د ة التعاق ي حال ا يعطى ف ات مسؤولة عن , ألن م ه من حكوم زم ب ا الت ر حق  يعتب

رفها  ا وتص ة   , رعيته اء لمعروف ة آف ة األم ام بخدم ن ق ه , لم ا مع زاء , وتعاون ج

 .في سبيل النهوض معها باألمة, وقطع الكثير من فراغه, تعاونه ببدنه وفكره
 

ة ال يصح           )ك   ام العاقل ى نظ اس مع    ,  قياس نظام التأمين التجاري وعقوده عل ه قي فإن

ا        ومن الفروق أن األصل في تحمل الع      , الفارق اقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينه

ة     رحم والقراب ن ال د م به العم أ أو ش ل خط ين القات رة   , وب ى النص دعو إل ي ت الت

ل        , والتواصل و دون مقاب ة      , والتعاون وإسداء المعروف ول أمين تجاري ود الت وعق

تغاللية ة   , اس ة محض ات مالي ى معاوض وم عل ان    , تق ة اإلحس ى عاطف ت إل ال تم

 .صلةوبواعث المعروف ب
 

ر صحيح                  )ل   ود الحراسة غي ى عق أمين التجاري عل اس مع    ,  قياس عقود الت ه قي ألن

ه    , ومن الفروق أن األمان ليس محال للعقد في المسألتين        , الفارق أيضا  ا محل وإنم

أمين غ الت أمين األقساط ومبل ل الحارس, في الت ا , وفي الحراسة األجرة وعم أم

 .ق الحارس األجرة عند ضياع المحروسوإال لما استح, األمان فغاية ونتيجة

 

إن األجرة في      , ألنه قياس مع الفارق أيضا     , قياس التأمين على اإليداع ال يصح        ) م   ف

ه يحوطه               أمين   , اإليداع عوضا عن قيام األمين بحفظ شيء في حوزت , بخالف الت

ة   , ال يقابله عمل من المؤمن    , فإن ما يدفعه المستأمن    , ويعود إلى المستأمن بمنفع

ة      ل هو    , وشرط العوض عن الضمان ال يصح          , إنما هو ضمان األمن والطمأنين ب

د ة , مفسد للعق ان معاوضة تجاري ة األقساط آ ي مقابل أمين ف غ الت ل مبل , وإن جع

 .فاختلف عن عقد اإليداع بأجر, زمنه جعل فيها مبلغ التأمين أو

 

ة ال       )ن  ع الحاآ ز م ار الب ية تج رف بقض ا ع ى م أمين عل اس الت رق ,  يصح قي والف

ا اوني , بينهم أمين التع ن الت ه م يس علي اون محض, أن المق و تع يس , وه والمق

 .وهو معاوضات تجارية فال يصح القياس, تأمين تجاري
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الموافقة على قرار مجلس هيئة آبار العلماء في  , آما قرر مجلس المجمع باإلجماع  

م  عودية رق ة الس ة العربي اريخ ) 51(المملك ـ 1397 / 4 / 4وت أمين , ه واز الت ن ج م

 :لألدلة اآلتية, التعاوني بدال من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا
 

ى تفتيت      , التي يقصد بها أصالة   , أن التأمين التعاوني من عقود التبرع     : األول اون عل التع

وارث         , األخطار زول الك د ن ك عن طريق      , واالشتراك في تحمل المسؤولية عن وذل

هام أشخاص ةإس الغ نقدي يبه الضرر ,  بمب ن يص ويض م ة , تخصص لتع فجماع

وإنما يقصدون  , ال يستهدفون تجارة وال ربحا من أموال غيرهم       , التأمين التعاوني 

 .والتعاون على تحمل الضرر, توزيع األخطار بينهم
 

ه           : الثاني ا بنوعي اوني من الرب أمين التع و الت ا النساء       , خل ا الفضل ورب ود    , رب يس عق فل

 .وال يستغلون ما جمع من األقساط في معامالت ربوية, مين ربويةالمساه
 

ث يهم من  : الثال ود عل ا يع د م اوني بتحدي أمين التع ي الت اهمين ف ل المس ه ال يضر جه أن

ع ون , النف م متبرع امرة  , ألنه رر وال مق اطرة وال غ ال مخ أمين  , ف الف الت بخ

 . فإنه عقد معاوضة مالية تجارية, التجاري
 

باستثمار ما جمع من األقساط لتحقيق , أو من يمثلهم, م جماعة من المساهمينقيا: الرابع

ا  , الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون       ل  , سواء آان القيام بذلك تبرع أو مقاب

 .أجر معين

 

ورأي المجلس أن التأمين التعاوني على شكل شرآة تأمين تعاونية مختلطة لألمور       

 :اآلتية

 

ام بمختلف           , فكر االقتصادي اإلسالمي   االلتزام بال  –أوال   راد مسؤولية القي رك لألف الذي يت

راد               , المشروعات االقتصادية  ا عجز األف وال يأتي دور الدولة إال آعنصر مكمل لم

ه ام ب ب, عن القي ه ورقي دور موج ذه المشروعات وسالمة , وآ اح ه لضمان نج

 .عملياتها
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أميني        –ثانيا   اوني الت الفكر التع زام ب اونون بالمشروع          ا,  االلت ذي بمقتضاه يستقل المتع ل

 . مسؤولية إدارة المشروع, ومن حيث الجهاز التنفيذي, من حيث تشغيله, آله
 

ا  اوني –ثالث أمين التع رة الت ى مباش الي عل دريب األه ة ,  ت ادرات الفردي اد المب , وإيج

ية    ث الشخص ن البواع تفادة م ي اإلدارة   , واالس الي ف ارآة األه ك أن مش ال ش , ف

وع المخاطر             تجع ى تجنب وق ين      , لهم أآثر حرصا ويقظة عل دفعون مجتمع التي ي

اوني     , تكلفة تعويضها  إذ إن , مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التع

م                  د يحمله ا ق ا أن وقوعه تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل من المستقبل آم

 .أقساطا أآبر في المستقبل
 

ة       ,  المختلطة ال تجعل التأمين آما لو آان هبة        إن صورة الشرآة  : رابعا أو منحة من الدول

م فقط        , للمستفيدين منه  ا معه ايتهم ومساندتهم   , بل مشارآة منه ارهم  , لحم باعتب

ة  , هم أصحاب المصلحة الفعلية   ر إيجابي اونون    , وهذا موقف أآث ه المتع ليشعر مع

 .وال يعفيهم في نفس الوقت من المسؤولية, بدور الدولة

 

على , رى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني          وي

 :األسس اآلتية
 

ز  : األول اوني مرآ أمين التع ة الت ون لمنظم دن  , أن يك ة الم ي آاف رع ف ه ف ون , ل وأن يك

ا راد تغطيته ار الم وزع بحسب األخط ة أقسام تت ات , بالمنظم وبحسب مختلف فئ

هناك قسم للتأمين الصحي وثان للتأمين ضد العجز          آأن يكون   , ومهن المتعاونين 

, وآخر للتجار, أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين..... إلخ , والشيخوخة

اء والمحامين     , ورابع ألصحاب المهن الحرة      , وثالث للطلبة  , آالمهندسين واألطب

 ....إلخ 
 

اني رة   : الث ة آبي ى درج اوني عل أمين التع ة الت ون منظم ن  أن تك د ع ة والبع ن المرون م

 .األساليب المعقدة
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وائح          , يقرر خطط العمل  , أن يكون للمنظمة مجلس أعلى    : الثالث ا من ل ا يلزمه رح م ويقت

 .تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة, وقرارات
 

ل المساهمين من      , من تختاره من األعضاء   , يمثل الحكومة في هذا المجلس    : الرابع ويمث

, ونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليهايختارونهم ليك

 .وحفظها من التالعب والفشل, واطمئنانها على سالمة سيرها
 

وارد الصندوق        : الخامس ادة األقساط         , إذا تجاوزت المخاطر م د يستلزم زي ا ق وم  , بم فتق

 .الدولة والمشترآون بتحمل هذه الزيادة
 

ا ا       ذآور               ويؤيد مجلس المجمع الفقهي م راره الم اء في ق ار العلم ة آب , قترحه مجلس هيئ

راء  ة جماعة من الخب ذه الشرآة التعاوني واد التفصيلية له ولى وضع الم أن يت ب

 .المختصين في هذا الشأن
 

 .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصبحه, واهللا ولي التوفيق
 

 الرئيس نائب الرئس

 عبد اهللا بن حميد محمد علي الحرآان

 رئيس مجلس القضاء األعلى            األمين العام 

 في المملكة العربية السعودية     لرابطة العالم اإلسالمي

 

 األعضاء
 

 محمد بن عبد اهللا السبيل محمد محمود الصواف عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 

 الرئيس العام إلدارات البحوث

 العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

 كة العربية السعوديةفي الممل

 محمد رشيد قباني              مصطفى الزرقا   محمد رشيدي صالح بن عثيمين

      المقرر أبو بكر جومي عبد القدوس الهاشمي الندوي

 سعدي ابوحبيب   

   مدير المجمع   

راري     , إن جميع ما جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي من أدلة          : نقول 44 ا من ق ا حرف اء المشار     مأخوذ حرف ار العلم ة آب هيئ

 .ولذلك فقد أآتفينا بنشره عن نشرهما, إليهما
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 )2(ملحق رقم 

 شرآات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السودان
 

 . شرآة إعادة التأمين الوطنية .1

 .شرآة التأمينات العامة .2

 . شرآة الخرطوم للتأمين .3

 .الشرآة السودانية للتأمين وإعادة التأمين .4

 .ينات المحدودةشرآة التأم .5

 .شرآة النيل األزرق للتأمين .6

 .الشرآة األفريقية للتأمين .7

 .شرآة التأمين اإلقليمية .8

 .الشرآة العقارية اإلسالمية الحديثة للتأمين .9

 .شرآة التأمينات الصناعية والتجارية .10

 .شرآة الشرق األوسط للتأمين .11

 .شرآة النيلين للتأمين .12

 .شرآة جوبا للتأمين .13

 .ن وإعادة التأمينشرآة شيكاني للتأمي .14

 .شرآة البرآة للتأمين .15

 .شرآة التأمين اإلسالمية .16

 .شرآة السافنا للتأمين .17

 .شرآة البحر األحمر للتأمين .18

 .شرآة فوجا العالمية للتأمين .19

 .الشرآة الوطنية للتأمين التعاوني .20

 .شرآة السالمة للتأمين .21
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 )3(ملحق رقم 
 

 الميزانية العمومية المجمعة

 
 )جنيهاتالمبالغ بآالف ال(

 92 91 الخصوم ورأس المال 92 91 األصول

   حقوق الملكية   االستثمارات

 68.202 29.20 رأس المال 71.850 41.298 عقارات

 40.772 27.722 احتياطي رأس المال 19.698 7.872 قروض

 40.851 6.357 جملة األسهماحتياطي  382.692 105.104 ودائع

   ة الوثائقحقوق حمل 273.514 15.490 أخرى

نقدية بالصندوق 

 والبنك
 8.505 5.623 احتياطي الحياة 314.170 93.829

 368.869 431.431احتياطي األخطار السارية   المدينون

شرآة التأمين 

 واإلعادة
 161.298 68.380 احتياطي التعويضات 148.638 108.339

أقساط تحت 

 التحصيل
 212.868 54.370 المخصصات التجارية 204.530 108.622

 905.196 185.246 شرآات تأمين وإعادة 191.494  أصول ثابتة

 467.124 156.374 دائنون وأرصدة دائنة   

 284.315 70.013 رصيد األرباح والخسائر   

2.557.74 734.539 اإلجمالي 2.557.740 734.539 اإلجمالي
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 الميزانية العمومية المجمعة

 م1994 – 93
 ) الجنيهاتفآلالمبالغ با(

 94 93 الخصوم ورأس المال 94 93 األصول

   حقوق الملكية   االستثمارات

 134.863 124.927 رأس المال 402.836 191.331 أراضي وعقارات

 424.780 92.985 احتياطي حملة األسهم 898 35.682 قروض

 40.851 6.357 حقوق حملة وثائق 1.124.372 713.100 ودائع

 294.449 105.260 حقوق حملة وثائق 323.121 351.572 أخرى

 32.619 11.482 احتياطي حياة 593.331 405.560 نقدية بالصندوق والبنك

 1.131.145 750.410 أخطار ساريةاحتياطي    المدينون

 805.425 392.755 تعويضاتاحتياطي  2.826.903 1.391.567 شرآة التأمين وإعادة

 805.425 280.445 تجاريةمخصصات  974.259 1.850.626 أقساط تحت التحصيل

   دائنون 1.031.829 525.763 مدينون وأرصدة

 2.132.424 2.285.310 شرآات تأمين وإعادة 619.991 397.289 أصول ثابتة

 دائنون وأرصدة   

 فائض

1.079.251 

739.665 

1.202.611 

1.196.246 

 7.897.540 5.826.490 اإلجمالي 7.897.450 5.826.490 اإلجمالي
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 )4(ملحق رقم 

 أنواع التأمين طويل األجل): أ(الجدول

 

 طبيعة عمليات التأمين         نوع التأمين
 

رية   :  التكافل– 1 اة البش ق بالحي ي تتعل ل الت وع التكاف مل أن ويش

اة       ا آالوف رأ عليه ا أو تط رض له ي تتع ار الت واألخط

 .والعجز والشيخوخة

 

 أمين العامأنواع الت): ب(الجدول 
 

  التأمين ضد الحريق– 1
 

  التأمين على السيارات– 2
 

  التأمين ضد الحوادث المتنوعة– 3
 

ن       – 4 ه ع ؤمن ل ي الم ود تغط رام عق ه إب د ب ة     يقص ؤولية المدني د المس أمين ض  الت

ا             نجم عنه ر عن حوادث ي مسؤوليته تجاه الغي

 .ضرر جسماني أو ضرر مادي لممتلكاتهم

 

أمين          :  د مسؤولية المخدمين   التأمين ض  – 5 ائق ت يقصد به تعاقد على التأمين بإصدار وث

يتعهد بموجبها المؤمن بتحمل مسؤولية المخدمين 

ي     ون ف ذين يكون ال ال ات العم ع تعويض ن دف ع

مل أي    ونهم دون أن تش ن يعول دمتهم أو م خ

واع            وع من أن عمليات تباشر بصفة عرضية ألي ن

 .التأمين
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  النقل التأمين ضد أخطار– 6
 

        البحري والجوي والبري
 

ا              :  خيانة األمانة– 7 د عليه تم التعاق أمين التي ي يقصد بها عمليات الت

ا المخدم بسبب               د التي يتعرض له ضد أخطار العق

 .خيانة أمانة مخدمه
 

ويشمل هذا النوع أية عمليات تأمين لم تضمن في :           عمليات التأمين المتنوعة– 8

) أ(ن األنواع المتقدم ذآرها في الجدول         أي نوع م  

 .بعد إجازة هيئة الرقابة  الشرعية) ب(و 


